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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 100/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0709104-91.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) Bernadete Dalmina, portador(a) do RG nº. 

2781143-3 SSP/MT e CPF nº. 422.614.739-15, para exercer em comissão, 

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

11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Dr. Marcos Faleiros da Silva, a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 2 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 102/2020-GRHFC

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

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o período de 02 (dois) dias de licença médica do Gestor 

Judiciário César Adriane Leôncio, matrícula nº. 24386, do(a) Secretaria de 

Recuperação Judicial - SDCR - 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0708166-96.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) FELIPE COELHO DE AQUINO, matrícula nº. 

37986, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria de Recuperação Judicial 

- SDCR - 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no período de 20/02/2020 a 21/02/2020 

(licença médica).

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

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

Cuiabá, 2 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

PORTARIA Nº. 103/2020-GRHFC

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

atribuições legais, CONSIDERANDO o período de 01 (um) dia de licença 

médica do Gestor Judiciário César Adriane Leôncio, matrícula nº. 24386, 

do(a) Secretaria de Recuperação Judicial - SDCR - 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá, conforme consta do expediente CIA nº. 

0709263-34.2020.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) FELIPE COELHO DE AQUINO, matrícula nº. 

37986, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria de Recuperação Judicial 

- SDCR - 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Judiciário, no dia 26/02/2020 (licença médica).

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

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

Cuiabá, 2 de março de 2020.

(assinado digitalmente)

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

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

 

Central de Arrecadação

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721945 Nr: 17466-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11.583, MANOEL 

JOZIVALDO TAVARES SILVA - OAB:11.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SHADDAI COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME, CNPJ: 05689174000127, Inscrição Estadual: 132961660. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,81 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349324 Nr: 19523-14.2008.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIELLA IND E COMERCIO DE VELAS LTDA, 

LAURA DE ARAUJO E SILVA, LUZIA ANGELICA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE ARAUJO 

FERREIRA - OAB:20.777/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURIELLA IND E COMERCIO DE VELAS 

LTDA, CNPJ: 73561730000135, Inscrição Estadual: 131493957 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUZIA ANGELICA DE ARAUJO, 

Cpf: 83023143153, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,13 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

treze centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134336 Nr: 19615-65.2003.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE DE FÁTIMA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDA BORGES DE LIMA - 

OAB:7.016/MT, NPJ - UNIRONDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEIRE DE FÁTIMA REIS, Cpf: 

51462915191, Rg: 598333, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,47 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165874 Nr: 15685-05.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FELICIANO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA MONTEIRO, MONICA 

MARCELI CORREA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MONICA MARCELI CORREA MONTEIRO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,45 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176984 Nr: 24681-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DIAS DE MOURA, SANDRA DUARTE DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN DE ARRUDA 

BARBOSA - OAB:9451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONAS DIAS DE MOURA, Cpf: 

48851701172, Rg: 716006-2, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido SANDRA DUARTE DE MOURA, Cpf: 

48667692115, Rg: 708018, brasileiro(a), casado(a), dona do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 697,55 (Seiscentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186865 Nr: 32639-29.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANICE BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANICE BARROS DE CARVALHO, Cpf: 

20728816172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,48 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196752 Nr: 8079-86.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LICINIO DA SILVA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,47 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206776 Nr: 15736-79.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPEDITO RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

10382798104, Rg: 409089, brasileiro(a), casado(a), vendedor. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 525,48 (Quinhentos e vinte e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407978 Nr: 154-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WOLIGITON SILVA NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 605,72 

(seiscentos e cinco reais e setenta e dois centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de CUSTAS, e R$ 192,32 (cento e 

noventa e dois reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de TAXA. 

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

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

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

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

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

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

E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do 

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

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

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

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

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736852 Nr: 33307-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNBF, EARDBL, MNBFR, MNBF&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE ARIANE BOTEGA 

SANTOS - OAB:21009/O, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - 

OAB:6.522, BRUNO COUTINHO DESTRO - OAB:OAB.21.302/MT, FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264, JOAO CELESTINO CORREA 

DA COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

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

INTIMADA a parte requerida (MAURO NOGUEIRA BRANDÃO FILHO), para 

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

processuais no importe de R$ 2.536,04 (dois mil, quinhentos e trinta e seis 

reais e quatro centavos), nos termos da r. sentença. Este valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.268,02 (um mil, duzentos e sessenta e 

oito reais e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.268,02 (um mil, duzentos e sessenta e oito reais e dois centavos), para 

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

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932588 Nr: 50696-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES GONZAGA, THIAGO 

LEAO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CORDEIRO MARCONDES 

- OAB:10047, RAQUEL MARCONDES MELO - OAB:MT-14.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:218.706/RJ, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:213.841/RJ

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.175,84 (um mil, 

cento e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da 

r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 587,92 

(quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 587,92 (quinhentos e oitenta e sete 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946525 Nr: 58331-78.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA PEREIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP, REGINA HELENA ARANTES DE BARROS CHÉR 

- OAB:173.494, RODRIGO NUNES - OAB:144.766

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025766 Nr: 34687-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO CONRADO DA PENHA

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

S/A - GRUPO CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1098079 Nr: 9728-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MAXIMINO DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O

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

OAB:14.994-A, DIOGENES DAMIANI GUIRADO PRATES - OAB:12.434, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, 

MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B-MT, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:13.373

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 945368 Nr: 57625-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPBS, ISABELE PIZZATTO BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE BRITO SPENA, ROSANGELA 

NANCI BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI MAYARA DUPONT 

KLEIN - OAB:76763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO HENRIQUE BRITO SPENA, 

Filiação: Rosangela Nanci Brito e Jorge Luis Spena, brasileiro(a), 

solteiro(a), estudante, Telefone 41-9809.2842 e atualmente em local 

incerto e não sabido ROSANGELA NANCI BRITO, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442986 Nr: 18807-16.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO JORGE DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número 

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

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

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

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

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no 

Protocolo Geral do Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação 

e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730239 Nr: 26281-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA BENEZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUILHERME SOARES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:MT/ 18220, PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.240

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 641,87 

(seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos), nos termos 

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 228,47 (duzentos e vinte e oito reais 

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1109290 Nr: 14394-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDYLENNE MARA NEY

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025140 Nr: 34363-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GIL DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 954174 Nr: 2154-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS ROSA DE ARAUJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 7 de 716



SILVA - OAB:5781/MS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 969137 Nr: 8934-16.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA COLETA DE SOUZA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, MAIRA COLETA DE SOUZA REIS - 

OAB:14854/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043984 Nr: 43463-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO GONÇALVES DE ALMEIDA, MARIA OLIVEIRA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, POSTO 

10 RODOVIAS LTDA, ARCA ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E SOCIAL 

CASTOLDI, LA BARCA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS 

DE PESSOAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MARQUES DE 

ARRUDA E SILVA - OAB:16.107, NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, PAULO 

SERGIO DANIEL - OAB:9.173-B/MT, RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155.563

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

INTIMADA a parte requerida (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A), para 

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

processuais no importe de R$ 857,22 (oitocentos e cinquenta e sete reais 

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

de forma separada, sendo R$ 428,61 (quatrocentos e vinte e oito reais e 

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

428,61 (quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), para 

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

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

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

FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798382 Nr: 4769-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA DIVINA DE SOUZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360-MT, 

RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8360

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804152 Nr: 10612-37.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 
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(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

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

MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, GRACIELLE DE 

ALMEIDA CAMPOS - OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - 

OAB:57752, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - OAB:9.847/MT, 

JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, KAMIL SANTANA 

CASTRO E SILVA - OAB:11.887-B, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.364,82 (um mil, 

trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), nos termos 

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

682,41 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 682,41 (seiscentos e oitenta e dois 

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 882576 Nr: 18323-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVISON ARAUJO FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES 

LOJISTAS - SPC BRASIL, BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

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

INTIMADA a parte requerida (BANCO ITAUCARD S/A), para que efetue, no 

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

de R$ 559,84 (quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro 

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

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

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

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

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

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

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

REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, 

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

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

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

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

recolhimento, deverá protocolizar a GUIA PAGA no Protocolo Geral do 

Fórum da Capital direcionado à Central de Arrecadação e Arquivamento. 

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

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

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

CNGC-TJMT.

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914726 Nr: 39984-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ALESSANDRO LEMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, RAUL CLAUDIO 

BRANDÃO - OAB:19145/MT, TARCILA GRACIANI DE SOUZA - 

OAB:12.005/MT, UNIJURIS - Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade de Cuiabá - OAB:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916395 Nr: 41051-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LODM, ERENITA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT ATACADISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SENA DA SILVA - 

OAB:16.571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

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

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

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 559,93 

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

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

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

recolhimento da guia de custas e R$ 146,53 (cento e quarenta e seis reais 

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1161490 Nr: 36564-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON JARDIM FREIRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/GO 56.453-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55.639-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, 

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

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

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

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

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

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

Central de Arrecadação e Arquivamento. ADVERTÊNCIA: o NÃO 

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

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

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

L.F.S.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922095 Nr: 44621-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOERCY BENTA DE AQUINO 

SCHURINGS, Cpf: 35373202134, Rg: 461.291-4, Filiação: Floripes Aquino e 

Euriste Ernesto Schurings, data de nascimento: 21/03/1968, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servidora pública. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.375,35 (Dois mil e trezentos e setenta e cinco 

reais e trinta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922318 Nr: 44793-30.2014.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLAUCIA GAIDE BOURET TORRES DE 

AGUIAR, Cpf: 31461514134, Rg: 254.727, brasileiro(a), casado(a), 

engenheira civil. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,84 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952651 Nr: 1289-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALPHA CORRETORA DE MERCADORIAS S/C 

LTDA, LEONARDO PERFECTO DE LAVOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 11.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, CNPJ: 

24956666000690. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 809,64 (Oitocentos e nove reais e sessenta e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

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

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

no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 901204 Nr: 30747-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CORTES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES COM VAREJISTA DE COLCHÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, FABIANE MARTINS MENDES - OAB:19.639/MT, MARYENE 

DOS SANTOS CRISTO. - OAB:20.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDES COM VAREJISTA DE 

COLCHÕES LTDA., CNPJ: 04195965000138. atualmente em local incerto e 

não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 863,58 (Oitocentos e sessenta e tres reais e 

cinquenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1035603 Nr: 39379-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISVAL BASTOS FAEL, CARMERINDA BATISTA 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:6131- E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORALICE ROSA DE OLIVEIRA, Rg: 

382243, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de o NÃO RECOLHIMENTO 

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

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

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

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joselita Francisco da 

Silva, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0016393-26.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. A. P. D. S. (EXEQUENTE)

K. K. L. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0017088A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 0016393-26.2002.8.11.0041 

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

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

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

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das alegações da parte 

executada ID 29717848. CUIABÁ, 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0041570-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AREDES TAVARES (REQUERENTE)

MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EVANDRO VINCENZI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MIRIAM CRIS VICENZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO2062-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

SEGURADORA LÍDER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0041570-69.2014.8.11.0041 REQUERENTE: WANDERLUCIO ALVES DE 

OLIVEIRA, CLAUDIO AREDES TAVARES, EVANDRO VINCENZI DE 

OLIVEIRA, MARIA DE FÁTIMA ALVES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESPOLIO 

DE MIRIAM CRIS VICENZI Vistos etc. Tendo em vista a decisão de id 

28771188, que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento, intime-se o 

inventariante, pessoalmente, para dar cumprimento a decisão de id 

26348902, no prazo improrrogável de 20 (vinte ) dias. Após, colha-se a 

manifestação do douto Parquet e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019363-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUESEDEQUE MARTINS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRISLENE MARTINS MORAES OAB - 023.432.083-44 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZEDEQUIAS DE SOUSA MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1019363-20.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MELQUESEDEQUE MARTINS MORAES REPRESENTANTE: 

IRISLENE MARTINS MORAES REQUERIDO: ZEDEQUIAS DE SOUSA 

MORAES Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio da nobre 

Defensoria Pública, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca da 

petição apresentada pelo devedor –id.27032432, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 

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

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010895-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RAIMUNDO DA SILVA (HERDEIRO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

MARIA AVELINA SANTANA ARAUJO SILVA (HERDEIRO)

TEREZA DA SILVA CRUZ (HERDEIRO)
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Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010895-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ERNESTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A 

Vistos etc. Intime-se a parte autora, por meio de seu culta advogada, para 

que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca das informações do 

id.14191053. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002452-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT12333-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT11758-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002452-64.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA EXECUTADO: 

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. Em petição do 

id.28440328, a parte exequente pugna pela suspensão da presente ação, 

em virtude da aceitação da proposta de acordo, formulada pelo devedor 

no id.22837838. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, 

nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

requerimento das partes e, concedo a suspensão da presente ação 

executiva, pelo prazo de 06 (seis) meses. INTIME-SE o demandado acerca 

da presente decisão. EXPEÇA-SE alvará para levantamento do valor 

bloqueado –id.20603754, depositando-se o numerário na conta bancária 

de Fabielton Benedito Silva Oliveira, CPF: 060.972.371-54, perante à Caixa 

Econômica Federal, agência 0016, operação 013, conta poupança 

54720-3. PROMOVAM-SE as baixas necessárias junto aos Sistemas de 

Proteção ao Credito e, Sistema Renajud. Decorrido o prazo de suspensão, 

INTIME-SE a parte exequente, por meio da nobre Defensoria Pública, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento da presente ação, requerendo o que de direito, sob pena 

de extinção. Remeta-se ao arquivo provisório, com baixa no relatório 

mensal. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2019. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1016679-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA BENITES VIANA (REQUERENTE)

BRUNA YANDRA CAMPOS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TERRA DE ALMEIDA OAB - MT24488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAMPOS DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1016679-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: AUXILIADORA BENITES VIANA, BRUNA YANDRA CAMPOS 

DE ASSIS REQUERIDO: PAULO CAMPOS DIAS Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por meio de seu culto advogado, para que, se manifeste, em 05 

(cinco) dias, acerca do ofício encartado no id.29093734, requerendo o 

que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1038920-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ALVES AMARAL (REQUERENTE)

ISAIAS ALVES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA ALVES AMARAL (REQUERIDO)

JOAO ALVES AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1038920-56.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISAIAS ALVES AMARAL, NOEMIA ALVES AMARAL DE 

CUJUS: JOAO ALVES AMARAL, ROMILDA ALVES AMARAL Vistos etc. 

Converto o julgamento em diligência, pois se faz necessária a juntada de 

documento essencial. Intime-se o inventariante, para que, em 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia da certidão de casamento atualizada dos 

falecidos. Após, voltem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1046315-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

CATARINA SENE DE BARROS (REQUERENTE)

CRISTINO LEREANO DE BARROS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodolfo Fernando Borges OAB - MT13506-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA DE BARROS ASSUNCAO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1046315-02.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: CRISTINO LEREANO DE BARROS REQUERENTE: 

CATARINA SENE DE BARROS, FRANCISCO ASSIS DE ASSUNCAO DE 

CUJUS: CRISTIANE MARIA DE BARROS ASSUNCAO Vistos etc. Converto 

o julgamento em diligência, pois o processo não está apto para sentença. 

Intime-se o inventariante, para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos o 

comprovante de residência da falecida, pois em sua certidão de óbito 

consta a informação de que esta residia na cidade de Várzea Grande. 

Sem prejuízo da determinação acima, expeça-se ofício à DISAL 

Administradora de Consórcios Ltda, solicitando informações quanto à cota 

de consórcio existente em nome da falecida, Cristiane Maria de Barros 

Assunção, CPF nº. 897.260.221-34, depositando-se os valores por 

ventura existentes em conta judicial, vinculada aos presentes autos. 

Outrossim, oficie-se o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Cuiabá, solicitando 

informações acerca de valores existentes em nome do espólio de 

Cristiane Maria de Barros Assunção, CPF nº. 897.260.221-34, bem como, 

para que, em sendo o caso, efetue o deposito dos valores em conta 

judicial, vinculada aos presentes autos. Após, voltem-me os autos 

conclusos para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1059835-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. R. G. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1059835-29.2019.8.11.0041 

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

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

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

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

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 
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Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1060935-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-O (ADVOGADO(A))

JANDAIRA RODRIGUES NOGUEIRA OAB - 630.411.461-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1060935-19.2019.8.11.0041 

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

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

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

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

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

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

Processo Número: 1003598-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOARES GUIMARAES JUNIOR OAB - MT16832-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER CONCEIÇÃO NEVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1003598-38.2020.8.11.0041 

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

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

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

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

Oficial de Justiça. CUIABÁ, 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018102-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. B. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT10084-O (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 Nº do processo: 1018102-83.2019.8.11.0041 

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

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

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

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da justificativa apresentada 

pelo Executado. CUIABÁ, 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008956-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ROCHA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE JESUS SILVA OAB - MT21602/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DIAS DE MOURA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SOUZA SANTANA OAB - MT23776/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

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

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

de direito, tendo em vista a resposta do ofício direcionado ao Banco 

Bradesco. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044756-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

LUCILENE ESMERIA RODRIGUES DE MATTOS OAB - 002.806.711-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. A. D. M. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

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

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

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

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

apresentar o valor atualizado do débito exequendo nos autos, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, conforme decisão de id. 28354188. CUIABÁ, 2 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 938044 Nr: 53676-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WFB, NCFB, FGFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN FONTES CORREA DA 

COSTA - OAB: 25118/O, CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 
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OAB:12.572/MT, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT, FLAVIO 

JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 938044

Vistos etc.

Tendo em vista que, os valores a que se busca o levantamento não 

integraram o presente processo de inventário, o pedido deverá ser 

formulado em ação autônoma, via PJe.

Diante do exposto, e considerando que o presente inventário encontra-se 

sentenciado, de forma que a prestação jurisdicional encontra-se 

esgotada, indefiro o pedido de fls. 369.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 964584 Nr: 6768-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAP, EAP, EAP, EAP, LDP, LBDP, LAP, MBPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SARAIVA DA SILVA - 

OAB:17956

 Código 964584

 Vistos etc.

Intime-se a ilustre advogada subscritora de fls.206, para que, traga aos 

autos, em 05 (cinco) dias, a negativa do Cartório de Registro de Imóveis 

em lavrar a Escritura do bem.

Ultrapassado o prazo acima assinalado sem a devida comprovação, 

remetam-se ao arquivo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez Nelian

 Cod. Proc.: 13619 Nr: 12451-20.2001.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDC(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 13619

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 699, tendo em vista que a expedição do formal de 

partilha depende do recolhimento da integralidade do imposto de 

transmissão.

Retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008765-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNAH COELHO DE CASTILHO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT19145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

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

1008765-36.2020.8.11.0041.REQUERENTE: SUZANNAH COELHO DE 

CASTILHO MARQUES REQUERENTE: DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES 

MARQUES Vistos etc. Ante o advento da Lei nº 13.058/2014, o modelo 

regra de guarda adotado pelo Brasil é o do compartilhamento entre os 

genitores. A partir da vigência da Lei da Igualdade Parental[1], somente 

situações excepcionais poderão permitir a implementação da guarda 

unilateral, nos moldes postulados na inicial, sendo eles: a inaptidão de um 

dos genitores ou dos dois ao exercício do poder-familiar ou se, 

justificadamente, um deles não desejar o compartilhamento. Isso porque, 

independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura do 

relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem no 

pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer interferência, das questões conjugais ou de companheirismo, 

nas relações parentais existentes entre pais e filhos. É importante 

salientar que, tanto o pai como a mãe são imprescindíveis ao 

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e que, os mais 

recentes estudos da pediatria mundial demonstram que, as crianças 

colocadas em guarda compartilhada adoecem menos do que as que vivem 

sob o regime de guarda unilateral. Diante do exposto, intimem-se as 

partes, para que, 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, 

CPC): 1. Esclareçam os motivos que justifiquem o afastamento da guarda 

compartilhada ou adequem o pedido ao modelo legal vigente; 2. Colacionem 

aos autos, a procuração outorgada por Douglas Fernando Rodrigues 

Marques, a certidão de nascimento da infante Débora, bem como a cópia 

da petição de acordo assinada pelos requerentes, conforme dispõe o art. 

731, do CPC.; 3. Retifiquem o valor da causa, de acordo com o art. 292 do 

CPC; Após, dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público e, na 

sequência, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] Lei 

13.058 de 23 de dezembro de 2014

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009334-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELANNE NOVAES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA SOUZA LARGURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009334-42.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DELANNE NOVAES DE SOUZA REQUERIDO: CARLA 

CRISTINA SOUZA LARGURA Vistos etc. Intime-se o autor, por meio de seu 

culto advogado, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, o endereço 

atualizado da demandada, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

28 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025220-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CARLOS REGIS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT18546-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 14 de 716



 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025220-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: AMABILA MARIA DE SOUSA DA SILVA REQUERIDO: 

MARCOS CARLOS REGIS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Incidente de 

Substituição de Inventariante, proposto por Amábila Maria de Sousa da 

Silva, devidamente qualificada. Consta dos autos que, se encontra em 

trâmite o inventário dos bens, deixados por João Carlos da Silva - nº. 

1041486-12.2018.8.11.0041, onde, Marcos Carlos Regis da Silva, foi 

nomeado inventariante. Sustentou a autora que, o inventariante estaria 

lesionando o patrimônio do espólio, desviando-o e utilizando-o em proveito 

próprio, razão pela qual, pugnou por sua destituição, nomeando-a para o 

exercício do exercício do munus. Intimado, o inventariante se manifestou 

no id. 22735790, pugnando por sua manutenção no encargo. Impugnação 

à contestação consta do id. 26989632. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de incidente de remoção de inventariante, movido por Amábila 

Maria de Sousa da Silva, visando sua nomeação ao encargo. A questão 

colocada à apreciação cinge-se ao pedido de remoção de Marcos Carlos 

Regis da Silva, do munus da inventariança, com sua substituição, pela 

herdeira Amábila Maria de Sousa da Silva. O art. 617, do Código de 

Processo Civil determina a ordem de nomeação para o encargo da 

inventariança, cuja preferência recai sobre o cônjuge sobrevivente, de 

acordo com os incisos I e II. Os demais herdeiros somente serão 

nomeados se, estiverem na posse dos bens do espólio e não houver 

cônjuge, ou se este não puder ser nomeado. No caso em concreto, o de 

cujus era divorciado e, segundo consta, não convivia em união estável. 

Neste momento, emerge que os bens que integram o acervo se encontram 

em posse do herdeiro, ora inventariante. As alegações de desvio de bens 

e uso indevido estão desprovidos de suporte probatório a justificar a 

destituição do inventariante, lembrando que, os direitos, sejam de posse 

ou de propriedade, transmitidos deverão ser comprovados no inventário. 

A discordância quanto aos direitos de posse incidentes sobre a chácara 

integrante do acervo será objeto de análise nos autos de inventário, 

entretanto, desde já consigno que não havendo disposição de última 

vontade os bens serão partilhados em partes iguais entre os herdeiros, 

em não havendo consenso. Soma-se a isso, que os demais herdeiros, 

como interessados na correta verificação da herança, não ficam 

prejudicados, já que podem e devem se valer dos meios judiciais 

disponíveis para tanto, impugnando e comprovando os direitos 

transmitidos que, porventura, forem sonegados. Ressalto, por oportuno, 

que os frutos dos bens do espólio deverão ser depositados em juízo e as 

eventuais despesas com administração dos bens, deverão ser quitado, 

mediante a oitiva dos interessados e autorização prévia do juiz, a teor do 

que dispõe o art. 619, do CPC, sob pena de remoção. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de remoção de inventariante. Traslade-se cópia desta 

para os autos de inventário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006015-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. S. D. S. (REQUERENTE)

FAIRINI FRANCA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Jonathan França dos Santos (REQUERENTE)

FAIDELENE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO JACOBINO TURIBIO OAB - MT25632/O 

(ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1006015-61.2020.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: FAIRINI FRANCA DOS SANTOS REQUERENTE: 

JONATHAN FRANÇA DOS SANTOS, FAIDELENE FRANCA DOS SANTOS, 

J. R. S. D. S. ESPÓLIO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS Vistos etc. 

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

colacionando aos autos, a certidão de óbito do herdeiro já falecido, bem 

como, para que informe o endereço dos herdeiros não representados, sob 

pena de indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004206-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO CALIL TREVISAN (REU)

GABRIEL RAMOS TREVISAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO CESAR MIDON DE MELO OAB - MT24251/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004206-07.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARIA APARECIDA CORREA DA COSTA REU: ENZO CALIL 

TREVISAN, GABRIEL RAMOS TREVISAN Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem” c/c Reserva 

de Bens, proposta por Maria Aparecida Corrêa da Costa Trevisan, em 

face de Enzo Calil Trevisan e Gabriel Ramos Trevisan, representando o 

espólio de José Carlos Trevisan, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra a exordial que, a requerente viveu em união estável com José 

Carlos de 2003 a 28/04/2017, quando então, contraíram matrimonio. A 

ação fora recebida nos moldes do id.11967907. Em audiência de 

conciliação –id.13522002, realizada no dia 05.06.2018, não foi possível a 

composição entre as partes O requerido Gabriel fora devidamente citado 

–id.13454390, apresentando contestação no id.13872462, afirmando que, 

o relacionamento de seu pai com a requerente se deu de 2015, até o 

falecimento deste que, ocorreu em 20.09.2017. Houve impugnação à 

contestação no id.14091262 O requerido Enzo fora citado –id.20246796, 

aderindo a defesa apresentada por Gabriel –id.20995338. As partes são 

legítimas, bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se 

desenvolvendo em marcha regular e, não vislumbrando qualquer 

irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. 

Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na audiência 

de conciliação, instrução e julgamento que, ora designo para o dia 28 de 

abril de 2020, às 14:40 horas, para depoimento pessoal de ambas as 

partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá aportar aos autos, em 10 

(dez) dias. Para a intimação das testemunhas, deve ser observado o art. 

455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer modo, importante destacar, 

desde logo que, nos moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser 

obtida em qualquer fase processual, mormente no primeiro momento da 

audiência de instrução. Fixo os pontos controvertidos como sendo: a) 

aferição do período em que se deu a união estável da autora com o 

falecido. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0035530-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA E SILVA JASSNIKER (REQUERENTE)

I. M. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA MARTINS FORTES DOS REIS OAB - MT16125-B (ADVOGADO(A))

AMATRICE MARTINS VASCONCELOS OAB - MT19313/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CARLOS ROBERTO JASSNIKER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 0035530-03.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRA MARIA E SILVA JASSNIKER, I. M. J. DE CUJUS: 
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CARLOS ROBERTO JASSNIKER Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Inventário, proposta por Sandra Maria e Silva Jassniker, visando à 

obtenção da partilha dos bens deixados por Carlos Roberto Jassniker, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, o de cujus faleceu, em 

25 de agosto de 2016 (id. 21542085), era casado com Sandra Maria e 

Silva Jassniker, sob o regime da comunhão parcial de bens (id. 21542085), 

e deixou dois filhos em comum, Isabele Moraes Jassniker, nascida em 15 

de fevereiro de 2005 e Samuel Moraes Jassniker, nascido em 07 de 

fevereiro de 2011, ambos menores. Infere-se que, o de cujus não deixou 

disposição de última vontade (id. 21544245 – pg. 5), sendo a herança 

composta por: 1. 50% de um lote, nº. 07, quadra 55, Loteamento Jardim 

Cuiabá, nesta cidade, de matrícula nº. 17.219, avaliado em R$ 355.671,36 

(trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e um reais e trinta 

e seis centavos) – id. 24544244; Ressalto que, este bem não se comunica 

com a meeira. 2. Um lote de terreno, localizado na Rua Afonso Pena, nesta 

cidade, de matrícula nº. 82.844, avaliado em R$ 37.771,95 (trinta e sete mil 

setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) – id. 

21544242; 3. Direito sobre o veículo Renault/Logan, placa AZB2781, 

avaliado em R$ 33.288,00 (trinta e três mil duzentos e oitenta e oito reais) 

– id. 21544245. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

21542086, que concedeu o parcelamento das custas processuais, e 

nomeou a viúva meeira, inventariante. As buscas de bens do espólio 

culminaram na localização de um veículo, Renault/Logan, placa AZB2781, 

conforme se verifica do id. 21542087. As primeiras declarações, 

acompanhadas por plano de partilha, constam do id. 21542089, em relação 

aos quais se pronunciou favoravelmente o zeloso Ministério Público (id. 

21544254). A partilha foi homologada, em 22 de junho de 2017 (id. 

21544255). No mesmo processo, a viúva pugnou por autorização judicial, 

para a alienação da fração ideal do imóvel de matrícula nº. 17.219 e, após 

pronunciamento Ministerial (id. 21544261), o que foi concedido no id. 

21544262, mediante prestação de contas, em 30 (trinta dias). O alvará 

consta do id. 21544264. Em 03 de outubro de 2018, a viúva pugnou pelo 

prazo de sessenta dias, para a prestação de contas, o que foi concedido, 

em 16 de outubro de 2018 (id. 21544267). A viúva juntou planilha contendo 

o valor de vendo do bem e os valores das despesas que seriam 

suportadas pelo espólio (id. 21544272), todavia, desprovida de qualquer 

documento probatório. Na sequência, a viúva prestou contas, juntando 

documentos, esclarecendo que foi adquirido um imóvel com o quinhão dos 

menores, pugnando pela expedição de ofício, para averbação de restrição 

na matrícula do imóvel, até regular escrituração, para resguardar o bem 

dos menores (id. 24408104). Dos documentos consta o pagamento do 

ITCMD, honorários advocatícios, e outras despesas, sendo que, o 

remanescente teria sido investido na compra de um terreno, no valor de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme contrato de compra e venda 

acostado ao id. 24408117, em que figura como compradora a viúva. 

Instado a se manifestar, o zeloso Ministério Público pugnou pelo desconto 

do valor da compra do imóvel, somente do quinhão destinado à viúva, ou, 

pela anulação do negócio jurídico. Diante do exposto, intime-se a viúva, 

para que, em 05 (cinco) dias, deposite em juízo os valores 

correspondentes ao quinhão dos menores, sob pena de anulação do 

negócio jurídico de compra e venda, pois realizado sem autorização 

judicial, com fundamento no art. 1.691, do Código Civil. Com a 

manifestação, dê-se vista ao zeloso Ministério Público. Após, conclusos 

para decisão. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004625-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

JACQUELINE FONTES GARCIA OAB - 911.379.697-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. G. F. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004625-56.2020.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: JACQUELINE FONTES GARCIA REQUERIDO: T. G. F. M. 

Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do 

CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Nomeio como 

curadora provisória de Tales Galilei Fontes Maldonado, mediante 

compromisso, Jacqueline Fontes Garcia, para que, pratique os atos da 

vida civil do curatelando que, envolvam gestão patrimonial e de recursos, 

inclusive, para sacar e receber, em seu nome, os valores respectivos. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Cite-se o 

curatelando dos termos desta ação, fazendo constar do mandado que, o 

mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

citação. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá informar, se 

o curatelando encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Transcorrido o prazo da citação, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos à Defensoria Pública, que atua em 

defesa dos interesses da parte demandada, que, ora nomeio como 

curadora especial do beneficiário, conforme disciplina o art. 72, do CPC. 

Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se o 

curatelando recebe algum benefício previdenciário. Em caso positivo, que 

seja remetida cópia do prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes 

autos. Sirva a cópia da presente como mandado de citação[1]. Realize-se 

estudo social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o douto Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1] 

TALES GALILEI FONTES MALDONADO: Avenida Beira Rio, nº 2555, 

Residencial Beira Rio, Torre Coxipó, Apartamento 1406, Bairro Grande 

Terceiro, em Cuiabá/MT. ZONA 01.

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

Processo Número: 1059635-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEICAO (AUTOR(A))

Y. F. D. A. D. S. (AUTOR(A))

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EIKNI AUGUSTO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059635-22.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): M. B. D. A. D. S., Y. F. D. A. D. S., LENICE BERNADETH DE 

ALMEIDA CONCEICAO REU: EIKNI AUGUSTO DA SILVA Vistos etc. 

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

esclarecendo quais os motivos que justifiquem a distribuição da presente 

ação, tendo em vista que já existe uma ação em andamento nesta Vara 

Judicial, sob o nº 1031142-69.2018, com as mesmas partes, pedido, 

causa de pedir e sob o mesmo rito da prisão, que abrange as prestações 

devidas dos meses de julho/2018 a setembro/2019, bem como as 

prestações que vencerem no curso da referida ação, sob pena de 

indeferimento (art. 321, CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005222-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA DA SILVA ALENCAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005222-25.2020.8.11.0041. 
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REQUERENTE: PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS REQUERIDO: SUZANA 

DA SILVA ALENCAR Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Processe-se em segredo de justiça (CPC, 

art. 189, II). Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda, proposta por Paulo Roberto Dias 

de Campos, em desfavor de Suzana da Silva Alencar, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Esclarece o autor que, conviveu, em união estável, 

com Suzana da Silva Alencar, pelo período de dezembro de 2008 a 

abril/2016, da qual adveio uma filha, Mariana Campos Alencar, atualmente 

com 11 anos de idade. Informa a parte autora que, a genitora da menina 

têm sido negligente na condução da educação da filha, visto que tenta 

jogá-la contra o pai frequentemente, conforme conversas acostadas aos 

autos, motivo pelo qual busca o autor a regulamentação da guarda da 

menina como sendo unilateral, em seu favor. Inicialmente, ressalto que, o 

exercício da guarda dos filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada 

em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se refere ao 

reconhecimento da igualdade parental. Passou a constar no art. 1.583 do 

Código Civil: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 

2o Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser 

dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em 

vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A 

guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo 

juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da 

distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a 

mãe. Com o advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser a 

regra, não prosperando mais as situações de menor importância, que 

vinham sendo utilizadas para a concessão da guarda unilateral. O novo 

modelo de guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o 

alcance do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Saliento 

que, independentemente da situação conjugal ou da forma como a ruptura 

do relacionamento entre os pais tenha se dado, os genitores permanecem 

no pleno exercício de seu poder-familiar, após a separação, não havendo 

qualquer razoabilidade, no afastamento da guarda compartilhada. Assim, 

no ordenamento jurídico vigente, a guarda compartilhada só pode ser 

afastada, nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se 

mostrem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, então, quando um 

deles não deseja exercitá-lo. O caso em análise não contempla nenhuma 

das hipóteses de exceção. Diante do exposto e, em razão do parentesco 

existente, concedo a guarda compartilhada entre os genitores da infante: 

Mariana Campos Alencar, conforme determina a Lei de Igualdade Parental, 

vigente sob o nº 13058/2014. A fim de garantir a mínima convivência entre 

o autor e sua filha, determino que a convivência paterno-filial se dê, 

provisoriamente, aos finais de semana alternados, iniciando-se a rotina no 

final da tarde de sexta-feira, quando, o genitor pegará a infante na escola 

ou na residência materna, entregando-a na residência materna, às 20:00 

horas do domingo subsequente. Além disso, a pai poderá ficar com a filha 

todas as quartas-feiras, buscando-a na escola e devolvendo-a no mesmo 

local, na quinta-feira subsequente, respeitando sempre o horário de 

término e início das aulas, respectivamente. A medida justifica-se, pois, os 

genitores são residentes nesta urbe, ou seja, inexistindo longa distância a 

ser percorrida, de forma que, o modelo estipulado é possível de ser 

exercitado. Outra forma de se alcançar o equilíbrio, dos dias de 

convivência poderá ser apreciada no mérito da sentença, quando o 

processo contar com mais elementos, para a aferição das situações 

determinantes, bem como, poderá ser construído, conjuntamente com os 

interessados, ao longo das audiências efetivadas. Designo audiência de 

conciliação, para o próximo dia 16 de abril de 2020 às 10:00 horas, a ser 

realizada pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré e, 

intimem-se ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhadas de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na 

hipótese de inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a 

partir da referida solenidade. Advirta-se a requerida, no ato de citação, 

para que se abstenha da prática de atos que possam caracterizar a 

alienação parental, sob pena de redução de suas prerrogativas quanto à 

guarda e convivência com a filha. Intime-se o autor, por meio de sua ilustre 

advogada. Como medida de celeridade e economia processual, sirva a 

cópia da presente como mandado de citação e intimação[1]. Notifique-se o 

douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito [1]SUZANA 

DA SILVA ALENCAR: Rodovia Palmiro Paes de Barros, n° 1420, quadra 7, 

Casa 13, Condomínio Santo Antônio, em Cuiabá/MT, CEP: 78.085-400. 

ZONA 08.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013801-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT5950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELE CRISTIANE LEMMERTZ MANTOVANI (REU)

DANIEL ALBERTO LEMMERTZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA RUAS OAB - RS88396 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1013801-30.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): AUREA SILVA E LIMA REU: GABRIELE CRISTIANE LEMMERTZ 

MANTOVANI, DANIEL ALBERTO LEMMERTZ Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem” proposta 

por Aurea Silva e Lima, em face de Gabriele Cristiane Lemmertz Montavani 

e Daniel Alberto Lemmertz, representando o espólio de Harle Ernesto 

Lemmertz, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial 

que, a requerente viveu em união estável com Harle pelo período de 12 

anos, findando-se com o falecimento deste em 08.12.2015 –id.13303060. 

A ação fora recebida nos moldes do id.13308764. A requerida Gabriele 

fora devidamente citada –id.15154846. O requerido Daniel fora 

devidamente citado –id.22774293, apresentando contestação no 

id.23154377, afirmando que, seu falecido pai nunca viveu em união 

estável com a requerente, que apenas tiveram um namoro. Não houve 

impugnação. As partes são legítimas, bem como, legítimos os seus 

interesses. A ação vem se desenvolvendo em marcha regular e, não 

vislumbrando qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o 

feito por saneado. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que, ora 

designo para o dia 14 de maio de 2020, às 14:40 horas, para depoimento 

pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá 

aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das testemunhas, 

deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer 

modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do art. 359 do 

CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase processual, 

mormente no primeiro momento da audiência de instrução. Fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) aferição da existência de união estável 

entre a autora e o falecido e, o período em que se deu; Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028338-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE PELLIZON DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS (REQUERIDO)

SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038-O (ADVOGADO(A))

MARINA FIGUEIREDO REIS OAB - MT24188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1028338-31.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM REQUERIDO: 

FELIPE PELLIZON DOS SANTOS, ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS, 

SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS Vistos etc. O feito 

fora saneado no id.17691226. A requerida Sirlene apresentou 

contestação no id.24115696, arguindo preliminar de ausência de emenda à 

inicial, afirmando que, a requerente não cumpriu o prazo estabelecido por 

este juízo, a fim de incluí-la no polo passivo da presente ação, bem como, 

que há ausência de interesse processual, afirmando que, primeiramente a 
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requerente deveria ter pleiteado seu direito junto ao Cuiabá-PREV. Não há 

como prosperar as alegações da demandada no que concerne ao 

interesse processual, isso porque, a via judicial não impede e/ou vincula o 

pedido administrativo, podendo ser proposta a ação, independentemente 

de requerer há habilitação junto ao Cuiabá-PREV. Igualmente, não haverá a 

extinção da ação por perda de prazo para apresentação dos dados da 

demandada, visto que, tal prática causaria imensos prejuízos à ação que, 

se encontra apta à dilação probatória. Sendo assim, REJEITO as 

preliminares arguidas. Defiro o requerimento de produção de provas a ser 

efetivada na audiência de conciliação, instrução e julgamento que, ora 

designo para o dia 29 de abril de 2020, às 14:40 horas, para depoimento 

pessoal de ambas as partes e oitiva de testemunhas, cujo rol deverá 

aportar aos autos, em 10 (dez) dias. Para a intimação das testemunhas, 

deve ser observado o art. 455 do CPC e seus parágrafos. De qualquer 

modo, importante destacar, desde logo que, nos moldes do art. 359 do 

CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase processual, 

mormente no primeiro momento da audiência de instrução. Fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) a aferição de ocorrência de união estável 

entre a autora e o falecido e, o período em que eventualmente está se deu; 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001131-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788-O (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO OAB - MT21856/O (ADVOGADO(A))

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

ISABELLE CARVALHO CURVO OAB - MT22069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL NUNES OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1001131-57.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ REU: MICHAEL NUNES 

OLIVEIRA Vistos etc. Em consonância com o parecer do digno Ministério 

Público –id. e, como medida de celeridade, designo audiência de 

conciliação para o dia 16 de abril de 2020, às 12:00 horas, a ser presidida 

pelo ilustre Conciliador desta Vara Judicial, onde o demandado poderá 

reconhecer a paternidade. Caso não haja o reconhecimento espontâneo 

da paternidade, como medida de celeridade, na mesma data, será feita a 

coleta do material genético que deverá se dar junto ao Gabinete deste 

juízo, a cargo de quem ficará, o acondicionamento e envio das amostras 

ao Laboratório BioGenetics Tecnologia Molecular Ltda, localizado na 

Avenida Paranaíba, 1357, Setor Central, CEP 74.015-125, TEL: 

(62)3223-9903 Goiânia-GO - Técnica responsável: Dra. Juliana Alves São 

Julião, que ora nomeio como perita deste Juízo, independentemente de 

compromisso. O pagamento do exame e da taxa de coleta no valor de R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais) fica de responsabilidade do requerido 

que, deverá providenciar sua quitação, da seguinte forma: a) R$ 200,00 

(duzentos reais) mediante depósito, na conta bancária do Laboratório 

Biogenetics (BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A, CNPJ: 33.543.219/0001-96 

(Banco do Brasil, agência 2591-7, conta corrente: 58202-6), devendo 

apresentar o comprovante na data da coleta. b) R$ 50,00 (cinquenta reais) 

referente à taxa de coleta que, deverá ser pago na data acima designada. 

Como quesitos do Juízo, deverão ser encaminhadas as seguintes 

indagações: 1) Pode o Sr. Perito informar o número de bandas 

coincidentes com as do(da) autor(a), encontradas no material genético do 

réu? Em caso afirmativo, qual o número? 2) Diante do resultado obtido, o 

Sr. Perito pode informar se exclui ou determina a paternidade do réu sob 

o(a) autor(a)? Em caso afirmativo, qual a informação? 3) Pode o Sr. Perito 

informar a técnica utilizada para a obtenção dos resultados? Intimem-se as 

partes, bem como, o digno Ministério Público, para que se pronunciem, 

acerca da necessidade de quesitos complementares e, de indicação de 

Assistentes Técnicos. O laudo pericial deverá ser encaminhado a este 

Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da recepção 

do material e deverá conter a resposta, se o requerido é ou não o pai 

biológico do(a) Autor(a). Por derradeiro, advirta-se o requerido de que, a 

ausência injustificada deste, na data designada para a realização do 

exame, bem como sua abstenção quanto ao pagamento da pericia, será 

entendida pela Justiça como indício da paternidade. Intime-se a autora por 

meio de sua culta advogada. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 

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

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

Processo Número: 1059644-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PATRICIA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO NUNES SILVA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ONOFRE ESTEVES OAB - PR11081 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1059644-81.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): DAYANE PATRICIA ALVES REU: ERIVALDO NUNES SILVA 

JUNIOR Vistos etc. Em atenção à manifestação e documentos 

apresentados pelo demandado –i.27968996, acerca de sua situação 

econômico-financeira e, em consonância com o parecer do digno 

Ministério Público –id.28577204, MINORO os alimentos provisórios, para o 

importe de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente que, 

hoje equivale a R$ 365,75 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e 

cinco centavos). Comunique-se o empregador. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 

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

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1009241-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PALOMA KAREN RODRIGUES DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAIVA MACHADO OAB - MT20827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009241-45.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): PALOMA KAREN RODRIGUES DE MORAIS REU: BRUNO 

HENRIQUE DA ROCHA CAVALCANTE Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade c/c Alimentos, proposta por Heloísa 

Rodrigues de Morais (1 ano e 7 meses), representado por sua mãe, 

Paloma Karen Rodrigues de Morais, em face de Bruno Henrique Rocha 

Cavalcante, todos devidamente qualificados. Inicialmente, a ação fora 

recebida como sendo de alimentos gravídicos, visto que, a representante 

legal da autora se encontrava no 5º mês gestacional. A não houve o 

arbitramento de alimentos provisórios –id.12639274. O requerido fora 

devidamente citado, apresentando contestação no id.14165015. Houve 

impugnação no id.14552408. Em decisão do id.13235481, foram fixados os 

alimentos provisórios em 36,68% (trinta e seis virgula sessenta e oito por 

cento do salário mínimo vigente que, hoje equivalem a R$ 383,30 

(trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos). O laudo do exame de 

DNA se encontra acostado no id.16465166, confirmando a paternidade do 

requerido. Parecer Ministerial no id.28652638. As partes são legítimas, 

bem como, legítimos os seus interesses. A ação vem se desenvolvendo 

em marcha regular e, não vislumbrando qualquer irregularidade a ser 

corrigida, até o momento, dou o feito por saneado. Diante do resultado 

positivo do exame perícial de DNA –id.16465166 e, tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 356, I do CPC, antecipo os efeitos 

da tutela, declarando Bruno Henrique Rocha Cavalcante, como pai 

biológico de Heloísa Rodrigues de Morais, para que operem seus jurídicos 

e legais efeitos. INTIME-SE a requerente, por meio de seu culto advogado, 
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para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia da certidão de 

nascimento da criança. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil, no qual a 

autora fora registrada, para que em seu nome seja acrescido o 

patronímico “CAVALCANTE”, ficando assim consignado: “HELOÍSA 

RODRIGUES DE MORAIS CAVALCANTE”, bem como, para que se efetue a 

inclusão em sua filiação: pai Bruno Henrique Rocha Cavalcante e avós 

paternos: Jasiel Sousa Cavalcante e Maria Oceanira da Rocha Claro. 

Outrossim, o exercício da guarda de filhos sofreu mudanças positivas, 

com a entrada em vigor da Lei 13.058/2014, especialmente, no que se 

refere ao reconhecimento da igualdade parental. O novo modelo de guarda 

foi reconhecido como forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. A guarda compartilhada só 

pode ser afastada nas hipóteses em que um dos genitores ou ambos não 

se mostrarem aptos, para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um 

deles não desejasse exercitá-lo, o que não é o caso. o exercício da 

guarda de filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da 

Lei 13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da 

igualdade parental. O novo modelo de guarda foi reconhecido como forma 

mais eficaz, para o alcance do pleno desenvolvimento de crianças e 

adolescentes. A guarda compartilhada só pode ser afastada nas 

hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrarem aptos, 

para o exercício do poder-familiar ou, ainda, se um deles não desejasse 

exercitá-lo, o que não é o caso. Assim, a GUARDA PROVISÓRIA de 

HELOÍSA, deverá ser exercida de forma compartilhada entre os seus 

genitores. Via de consequência, regulamento, provisoriamente, o tempo de 

convívio do genitor, com sua filha, como sendo: a) Em toda quarta-feira, 

buscando a criança às 18:00 horas na casa materna e, entregando-a às 

21:00 horas do mesmo dia, no mesmo local; b) Aos finais de semanas 

alternados, buscando a menina no sábado às 09:00 horas, na residência 

materna e, entregando-a até às 18:00 horas do mesmo dia, na casa da 

mãe. No domingo seguinte, a convivência se dará da mesma forma, 

devendo buscar a infante às 09:00 horas e, entregá-la até as 18:00 horas, 

na residência da mãe. Justifica-se a ausência de pernoite, neste momento, 

ante a tenra idade da criança e, por esta não possuir vínculo com o pai. 

Outrossim, REMETAM-SE os autos ao CEJUSC para a designação de 

sessão de mediação entre as partes. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058858-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

abilio cardos de azevedo (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM OAB - MT24800/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PONCE BARROS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1058858-37.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): ABILIO CARDOS DE AZEVEDO REU: CRISTIANE PONCE 

BARROS Vistos etc. A celeridade da designação da data da audiência de 

justificação se deve ao seu caráter de urgência, no entanto, em atenção 

ao pedido de id. 29721418, redesigno a audiência de justificação, para o 

próximo dia 13 de maio de 2020, às 14:00 horas. Intimem-se os autores, 

por meio de seu ilustre advogado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março de 

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

Sentença

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

Processo Número: 1044009-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RITA DUARTE LIBANIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARTINS DA SILVA OAB - MT3067-O (ADVOGADO(A))

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

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1044009-60.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE RITA DUARTE LIBANIO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Autorização Judicial proposta por José Rita Duarte Libânio, 

devidamente qualificado. Consta dos autos que, Benedito Duarte Libânio, 

solteiro, aos noventa e três anos, faleceu em 05 de agosto de 2018 (id. 

24542156), deixando seis filhos, Josué Rita Duarte Libânio, Judit Duarte 

Libânio Dorne, Josias Rita Duarte Libânio, Janete Duarte Libânio Ribeiro, 

Júlio Rita Duarte Libânio e José Rita Duarte Libânio. Infere-se que, o 

falecido não deixou bens a inventariar, mas há valores, referentes à 

restituição de imposto de renda, razão pela qual pugnou por autorização 

judicial, para levantamento. Observa-se que, os herdeiros nomearam o 

autor inventariante, para que os representassem em Juízo, relativamente 

aos direitos decorrentes do óbito do genitor, por meio de escritura pública 

(id. 24542175). A ação foi recebida, por força da decisão de id. 24563072, 

que concedeu a gratuidade processual postulada e determinou a busca de 

bens, por meio dos sistemas conveniados, que restou inexitosa, mas 

trouxe a informação da existência de R$ 346,44 (trezentos e quarenta e 

seis reais e quarenta e quatro centavos), perante a Caixa Econômica 

Federal (id. 24834967). Oficiado o Bando do Brasil realizou o depósito de 

R$ 4.384,58 (quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 

oito centavos), conforme documento acostado ao id. 27927703. 

Observa-se que, a natureza do bem deixado à sucessão prescinde das 

formalidades de partilha, dispensando-se a abertura de inventário ou 

arrolamento, podendo o levantamento da quantia existente, ser feito na 

esfera administrativa, conforme previsão do art. 666 do CPC, com 

expressa referência à Lei n. 6.858, de 24/11/80, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro nos arts. 487, inciso I e 666, 

ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, determino a 

expedição do competente alvará, em favor da parte autora, para 

levantamento dos valores depositados e seus rendimentos legais, que 

deverão ser transferidos para conta bancária a ser informada em 05 

(cinco) dias e partilhados entre os herdeiros de fora igualitária. Expeça-se 

ofício à Caixa Econômica Federal, para que promova o depósito dos 

valores existentes em nome do espólio de Benedito Duarte Libânio, CPF nº. 

100.285.878-04, em conta judicial, vinculada aos presentes autos. Após 

expeça-se o competente alvará. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. Cuiabá-MT, 

28 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033697-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1033697-25.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEXANDRA DOS SANTOS REQUERIDO: EDILSON 

FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, proposta por Alexandra dos Santos, em face 

de Edilson Francisco da Silva, devidamente qualificados. Após regular 

trâmite, em audiência de tentativa de conciliação, as partes realizaram um 

acordo, quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável 

constituída e a partilha dos bens amealhados, nos moldes constantes do 

id. 26990558. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO por sentença, o acordo realizado entre as partes, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, 

EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P.I.C. Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007865-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007865-24.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA MARIA FIGUEIREDO CURATELADA: ANA LUCIA DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de Ação de Substituição de Curador, 

proposta por Ana Mara Figueiredo, visando à substituição de curadora de 

Ana Lúcia de Figueiredo, devidamente qualificadas. Consta dos autos que, 

Ana Lúcia de Figueiredo, foi interditada, no ano de 2012, sendo nomeada 

sua genitora, Maria Joana de Figueiredo ao encargo de curadora (id. 

12445048). Ocorre que, a curadora veio a óbito, em 18 de agosto de 2017 

(id. 12445113), o que motivou o presente pedido de substituição. A ação 

foi recebida, por força da decisão de id. 12490442, oportunidade em que 

foi nomeada a autora ao encargo da inventariança. O INSS informou que o 

beneficio assistencial da curatelada estaria suspenso há mais de 

sessenta dias (id. 140831146). Pronunciamento Ministerial pela realização 

do estudo social (id. 15490340). O relatório de estudo social consta do id. 

26458891. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério Público se 

pronunciou pela procedência da ação (id. 28931300). É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Substituição de Curador, 

proposta por Ana Mara Figueiredo, visando à substituição de curadora de 

Ana Lúcia de Figueiredo, devidamente qualificadas. O pedido cinge-se à 

substituição da curadora de Ana Lúcia de Figueiredo, formulado por sua 

irmã, Ana Mara, dotada de legítimo interesse em exercê-lo. Observa-se 

que, o encargo era exercido por sua genitora, Maria Joana de Figueiredo, 

que, todavia, veio a óbito, em 18 de agosto de 2017, ao passo que os 

cuidados com a curatelada passaram a ser realizados por sua irmã, ora 

autora. Por meio do estudo social realizado, constatou-se que a 

curatelada, de fato, reside com a autora, que vem prestando-lhes os 

cuidados necessários ao seu bem estar e segurança. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, para, em face do óbito de Maria Joana de 

Figueiredo, nomear Ana Mara Figueiredo curadora de Ana Lúcia de 

Figueiredo, nos exatos limites da interdição já determinada. Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 

do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P. I. C. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004617-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PINHEIRO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004617-79.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE LAURO NUNES e MARILZA PINHEIRO GONCALVES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em 

Divórcio, proposta por José Lauro Nunes e Marilza Pinheiro Gonçalves, 

devidamente qualificados e representados nos autos. Consta dos autos 

que, as partes separaram-se, judicialmente, no ano de 1999, oportunidade 

em que a divorcianda voltou a usar o nome de solteira, conforme consta 

da certidão de casamento, acostada ao id. 29551957. Não havendo 

condição a ser comprovada, resta dispensada a produção probatória. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido de conversão 

da separação judicial em divórcio, postulado por José Lauro Nunes e 

Marilza Pinheiro Gonçalves, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. 

Expeça-se mandado de averbação do divórcio. Após o trânsito em 

julgado, procedam-se as anotações e baixas legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.I.C. 

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010569-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROS SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS NEGRETTI OAB - MT8121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARA LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010569-10.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EROS SEBASTIAO DA SILVA INVENTARIADO: TAMARA 

LAURA FORTES BUMLAI DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Autorização Judicial, proposta por Eros Sebastião da Silva, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, Tamara Laura Fortes Bumlai da Silva, 

faleceu em 28 de agosto de 2017[1], era casada com Eros Sebastião da 

Silva[2], sob o regime da comunhão parcial de bens, e deixou dois filhos, 

Leonardo Fortes Bumlai da Silva, nascido em 06 de fevereiro de 2012, e 

Lucas Fortes Bumlai da Silva, nascido em 27 de agosto de 2017. Infere-se 

que, o acervo é composto por um veículo GM/CELTA 5P SPIRITI, 

ano/modelo 2010/2010, placa NJI-1433, sem restrição financeira, avaliado 

em R$ 18.405,00 (dezoito mil, quatrocentos e cinco reais), bem como, 

saldo de imposto de renda a restituir, razão pela qual, postula por 

autorização judicial, para proceder à venda do veículo e o levantamento 

dos valores. Extrai-se que, o autor renunciou integralmente à sua 

quota-parte em favor dos filhos. As custas foram recolhidas (id. 

12845840). A ação foi recebida, por força da decisão de id. 22829419, 

que determinou a busca de bens, por meio dos sistemas conveniados, 

bem como a expedição de ofício à Receita Federal. As buscas restaram 

inexitosas (id. 23566302) e a Receita Federal realizou o depósito judicial 

de R$ 5.505,60 (cinco mil quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), 

conforme documento acostado ao id. 24761120. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou favoravelmente ao pedido, 

mediante o depósito judicial dos valores pertencentes aos infantes. 

Observa-se que, o veículo é bem de fácil desvalorização, portanto, sua 

alienação é medida que mais atende aos interesses dos infantes. 

Consigno que, os valores deverão permanecer depositados em conta 

judicial, vinculados aos presentes autos, até que os infantes alcancem a 

maioridade ou mediante autorização judicial, ouvido o nobre Ministério 

Público. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

conceder autorização judicial, para que o autor efetue a venda do veículo 

GM/CELTA 5P SPIRITI, ano/modelo 2010/2010, placa NJI-1433, de 

propriedade de Tamara Laura Fortes Bumlai, observando-se o valor da 

avaliação, de acordo com a tabela Fipe, mediante o depósito do preço em 

conta judicial, vinculada aos presentes autos, em 20 (vinte) dias da 

concretização do negócio. Expeça-se o competente alvará judicial. 

Outrossim, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que efetue o 

depósito dos valores depositados pela Receita Federal (id. 24761120), em 

conta judicial vinculada aos presentes autos, em 05 (cinco) dias. 

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações 

legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Custas remanescentes pelo autor. P.I. C. Cuiabá-MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito [1] Id. 12827664 [2] Id. 12827608

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

Processo Número: 1002887-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

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

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYSLAN SANTOS DE MORAES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1002887-04.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): LETICIA MATEUS DOS SANTOS REU: AYSLAN SANTOS DE 

MORAES Vistos etc. Trata-se de Ação de Alimentos, proposta por Isadora 

Luisa Mateus de Moraes, representada por sua genitora Letícia Mateus 

dos Santos, em face de Ayslan Santos de Moraes, devidamente 

qualificados. Consta dos autos que, Isadora Luisa Mateus de Moraes, 

nasceu em 08 de janeiro de 2016 (id. 11697138), e tem suas despesas 

integralmente custeadas pela família materna, sem o auxílio paterno, razão 

pela qual, pugnou a parte autora, pela fixação de alimentos, em um salário 

mínimo vigente. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 11702064, 

que concedeu a gratuidade processual postulada, fixou alimentos 

provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

mediante depósito em conta, designou data para a realização da audiência 

de tentativa de conciliação e determinou a citação do requerido. Citado (id. 

12367262), o requerido compareceu na audiência de tentativa de 

conciliação. Realizou oferta de alimentos em 20,96% do salário mínimo, o 

que não foi aceito pela autora (id. 12447624). Certidão de decurso de 

prazo para a contestação consta do id. 13177453. A parte autora pugnou 

pelo julgamento da ação (id. 14596747). O zeloso Ministério Público se 

pronunciou pela procedência da ação (id. 16118044). Intempestivamente, 

o requerido apresentou contestação no id. 16239164, a respeito da qual 

se manifestou a parte autora no id. 16607422. A empresa Construtora 

Nhambiquaras S.A. informou nos autos que o requerido não faz mais parte 

do seu quadro de funcionários (id. 24761722). Instado a se manifestar, o 

ilustre Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação (id. 

26261886). É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de 

Alimentos, proposta por Isadora Luisa Mateus de Moraes, representada 

por sua genitora Letícia Mateus dos Santos, em face de Ayslan Santos de 

Moraes, devidamente qualificados. Preliminarmente, em face da 

intempestividade da contestação apresentada, decreto a revelia da parte 

requerida, em que pese a mitigação dos seus efeitos, dada à natureza do 

direito em discussão, por força do art. 345, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Observa-se que, a matéria em apreço não demanda a 

produção de outras provas, razão pela qual, realizo o julgamento 

antecipado da ação, conforme autoriza o art. 355, inciso II, do CPC. O 

vínculo paterno-filial foi comprovado, por meio da certidão de nascimento, 

acostada ao id. 11697139. O dever de sustento dos pais em relação aos 

filhos menores decorre de previsão constitucional, notadamente da 

disposição do art. 229, no sentido de que os pais tem o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores, o que implica não apenas na 

manutenção de suas despesas pessoais, mas também na garantia de sua 

educação. Veja-se, pois, que se trata de obrigação decorrente do poder 

familiar, não apenas do vínculo de parentesco que une pais e filhos, 

devendo ser considerado de forma ampla, a abranger sua assistência, 

criação e educação. Na verdade, se constituem em direito da 

personalidade, que atende diretamente à dignidade da pessoa humana, se 

expressando como fundamental a prover as necessidades daquele que 

não pode provê-las por suas próprias forças, sendo este um dever dos 

pais perante os filhos. Por outro norte, o Código Civil no art. 1.694, 

regulamenta a fixação dos alimentos, dispondo que devem ser compatíveis 

com a condição social daquele que o pleiteia, inclusive para atender às 

suas despesas com educação, observando a proporção entre as 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada ao 

pagamento. No caso em apreço, a infante Isadora Luísa Mateus de 

Moraes, nascida em 08 de janeiro de 2016, conta com quatro anos, é 

saudável e não demanda despesas extraordinárias, além daquelas 

ordinariamente esperadas pela idade e compatíveis com o padrão de vida 

da família. A parte autora, já na inicial, informou que desconhecia a renda 

auferida pelo requerido e, inclusive, sua profissão e, em que pese afirmar 

que o requerido sustenta alto padrão de vida, não apresentou nenhuma 

prova neste sentido. Em sua contestação, o requerido afirma que está 

desempregado e reside na casa dos pais, igualmente sem realizar prova 

neste sentido. A notícia do vínculo empregatício com a empresa 

Construtora Nhambiquaras S.A. não se confirmou, conforme pela própria 

empresa esclarecido. É certo que, a situação pessoal do requerido, de 

desemprego, não o exime da obrigação alimentar da filha, embora deve 

ser sopesada na fixação do quantum alimentar. Nesse cenário, a completa 

ausência de informação quanto à capacidade econômica do requerido, 

não permite a fixação dos alimentos no quantum pretendido, nem mesmo a 

manutenção dos alimentos no percentual fixado em caráter provisório, 

razão pela qual, fixo os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 313,50 (trezentos e treze reais e 

cinquenta centavos), o qual se apresenta minimamente razoável em face 

do dever de sustento que recai sobre o genitor, a considerar as 

necessidades do infante. Ademais, caberá ao genitor o pagamento de 

metade das despesas com medicamentos e escolares. Diante do exposto, 

observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido Ayslan Santos de Moraes ao pagamento mensal de alimentos à 

filha Isadora Luisa Mateus de Moraes, que arbitro em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, hoje equivalente a R$ 313,50 (trezentos e 

treze reais e cinquenta centavos), cujo pagamento deverá ser realizado 

todo dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta corrente nº. 

00011184-3, agência 1681, op. 023, da Caixa Econômica Federal, em 

nome da genitora, CPF 011.501.951-00. Concedo a gratuidade processual 

postulada pelo requerido. Ciência ao zeloso Ministério Público. Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.I. C. Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2020. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035348-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCENYRA CECILIA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035348-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GLAUCENYRA CECILIA PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

ANTONIO JOAO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela 

proposta por Glaucenyra Cecília Pinheiro da Silva, visando à curatela de 

Antônio João da Silva, devidamente qualificados. Consta dos autos que, a 

autora é filha do curatelando, hoje com setenta e um anos de idade, que 

apresenta “transtorno neurocognitivo maior” (CID 10 F03/G91.2), além de 

ter sido diagnosticado com Doença de Alzheimer, demência vascular e 

hidrocefalia de pressão normal (CID F01.3, G91.2 e G30.1), somado a 

“doença degenerativa articular severa dos joelhos”, o que o incapacitou 

para a prática dos atos da vida civil, conforme laudo médico acostado ao 

id. 15944306 e 15944306. A ação foi recebida, por força da decisão de id. 

15989990, que concedeu a gratuidade processual, nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando e determinou sua citação. O 

curatelado foi citado, por meio de sua curadora provisória, tendo sido 

certificado que ele não possui condições de se locomover sozinho (id. 

16403443). Segundo informação do INSS, não existe benefício 

previdenciário ou assistencial em nome do curatelando (id. 17443326). O 

relatório de estudo multidisciplinar consta id. 18040328. A contestação por 

negativa geral consta do id. 24978623. Instado a se manifestar, o zeloso 

Ministério Público se pronunciou favoravelmente à decretação da curatela 

(id. 27136854). É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 21 de 716



possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com setenta e um anos de idade, 

e apresenta um quadro de saúde grave, dada à quantidade e diversidade 

de problemas que o acometem, tornando-o, assim, dependente de auxílio 

de terceiros e impossibilitado ao exercício dos atos da vida civil, fatos 

amparados por atestados méditos. A fim de corroborar os fatos 

apresentados, foi realizado estudo multidisciplinar, por meio do qual se 

constatou que "O requerido Sr. Antônio João da Silva, apresentou-se com 

bons aspectos de higienização, bem vestido e acomodado 

satisfatoriamente. Apresentou comprometimentos em seu estado cognitivo 

e intelectual, apatia ante o contexto circunstancial, necessitando de 

elementos de amparo para se locomover devido sua mobilidade 

parcialmente comprometida". Na oportunidade, relataram que: “No decorrer 

do estudo observou-se que, a família está efetivamente dando todo 

suporte e assistência ao requerido, suprindo suas necessidades mesmo 

nos atos mais simples da vida diária, pois o interditado apresenta estar 

efetivamente incapacitado para reger sua própria pessoa, bem como, para 

a prática dos atos de sua vida civil”. Nesse cenário, extrai-se que a 

curatela é medida necessária neste momento, estando a autora, sua filha, 

com quem convive, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a 

curatela de Antônio João da Silva, nomeando como sua curadora 

Glaucenyra Cecília Pinheiro da Silva, tornando, assim, definitiva a decisão 

provisória, para que pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber valores. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. P. I. C. Cuiabá-MT, 20 de 

fevereiro de 2020. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029965-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GOMES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE ASSIS FARIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029965-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VERA LUCIA GOMES DE ASSIS REQUERIDO: CLEITON DE 

ASSIS FARIAS Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por 

Vera Lúcia Gomes de Assis, em face de Cleiton de Assis Farias, 

devidamente qualificados. Consta dos autos que, a autora é mãe de 

Cleiton de Assis Farias, hoje com trinta e seis anos de idade, que 

apresenta transtorno mental (CID 10 F20.0 + 19.2), associado ao uso de 

álcool e drogas, conforme laudo médico acostado ao id. 15285962, 

condição que o impossibilita da prática dos atos da vida civil. A ação foi 

recebida, por força da decisão de id. 15299934, que nomeou a autora 

curadora provisória do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições para se apresentar em Juízo, bem como, fora determinada a 

realização de estudo social e expedição de ofício ao INSS. O curatelando 

não foi citado, pois constatada sua impossibilidade ao recebimento do 

mandado, conforme certificado no id. 15850365. O INSS não localizou 

benefício previdenciário em favor do curatelando (id. 16211043). O 

relatório de estudo interprofissional consta do id. 17319137. Contestação 

por negativa geral consta do id. 25309715. Instado a se manifestar, o 

zeloso Ministério Público se pronunciou pela procedência da ação (id. 

21177177 e 27136880). É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação de Curatela, proposta por Vera Lúcia Gomes de Assis, em face de 

Cleiton de Assis Farias, devidamente qualificados. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando, filho da autora, foi diagnosticado com 

transtorno mental (CID 10 F20.0 + F19.2), além de ser usuário de álcool e 

drogas, fatos que lhe impedem de exercer pessoalmente atos de natureza 

civil, notadamente de caráter patrimonial. Por meio do estudo 

interdisciplinar realizado, constatou-se que o curatelando é desorientado 

no tempo e espaço, não possui renda própria, já que nunca se inseriu no 

mercado de trabalho, permanecendo completamente dependente da 

genitora. Na oportunidade, em decorrência do uso constante dos 

medicamentos, o curatelando se mostrou consciente de sua condição 

psíquica e de suas limitações, demonstrando aquiescer com o pedido de 

curatela. Nesse cenário, sabedores de todas as interações que 

demandam a vida cotidiana e a complexidade de algumas, verifica-se que 

a curatela se apresenta como medida necessária neste momento, estando 

a autora, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO a curatela de 

Cleiton de Assis Farias, nomeando, como sua curadora Vera Lúcia Gomes 

de Assis, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, 

gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores. 

Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento de saúde 

adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Procedam-se as devidas anotações e publicações, 

conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de 

compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 20 de fevereiro de 

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

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1021416-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LIMA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN OAB - MT3769-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 
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1021416-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ANDRESSA LIMA COELHO RÉU: 

PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que esta ação foi distribuída em 19/05/2019 e, quando do seu 

recebimento, foi determinada a emenda da inicial, esclarecendo-se à 

credora que não seria possível a cumulação dos ritos dos arts. 523 e 528 

do CPC, e ainda, para que após manifestar expressamente sobre a 

escolha do rito, trouxesse aos autos planilha que com ele fosse 

compatível; ainda, para que apresentasse cópia do título executivo e a 

cópia da certidão de nascimento da infante, conforme se vê na decisão de 

id. 20507049. Sobre essa decisão, a exequente manifestou no id. 

21988430; contudo, a emenda não atendeu satisfatoriamente o comando 

judicial, razão pela qual fora determinada nova emenda, como pode ser 

visto na manifestação de id. 22033214. Posteriormente, a autora 

apresentou manifestação (id. 22900181), colacionando os documentos 

faltantes; contudo, limitou-se a afirmar que as planilhas já constavam da 

inicial, permanecendo silente quanto à escolha do rito. É o necessário à 

análise e decisão. Conforme já consta em despacho anterior, 

justificadamente, a presente ação de cumprimento de sentença foi 

recebida pelo rito do art. 523 do Código de Processo Civil. Cite-se para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito (R$ 6.387,10 – seis mil, 

trezentos e oitenta e sete reais e dez centavos – id 20213828, fl. 4), 

acrescido de custas, se houver. Não sendo efetuado o pagamento no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento), bem como será expedido imediatamente o mandado de penhora e 

avaliação de bens, seguindo-se os atos de expropriação, além do protesto 

da dívida. Não ocorrendo o pagamento no prazo, arbitro honorários em 

10% (dez por cento) do valor da execução. Em caso de pagamento 

parcial, a multa e a verba honorária incidirão sobre o restante. A propósito, 

reafirmo que embora este juízo tenha se equivocado quanto às 

prestações escolares, entendendo que estavam em aberto, reafirmo, após 

o esclarecimento, que são absolutamente de nenhuma utilidade prática 

para o processo, porque a obrigação do devedor não está vinculada ao 

fato de que a mãe esteja em dia com tais prestações. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2019. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1060412-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT2679-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE MONTEIRO VIDAL OAB - MT10112-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. B. V. C. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1060412-07.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURO ROBERTO VAZ CURVO REQUERIDO: MARCELLE 

SALDANHA DE BARROS VAZ CURVO Vistos. Mauro Roberto Vaz Curvo 

aforou a presente Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e Alimentos em 

face de Marcelle Saldanha de Barros Vaz Curvo. É o breve relatório. D E C 

I D O. Analisando o caderno processual, em consulta ao sistema, confirmei 

a existência de outra ação de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda e 

Alimentos, identificada pelo Processo nº 1043695-17.2019.8.11.0041, 

proposta pela ora requerida Marcelle Saldanha de Barros Vaz Curvo, em 

01.10.2019, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido, em 

trâmite nesta vara, com decisão inaugural proferida em 22.11.2019, 

configurando caso típico de litispendência de ações. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, declaro extinto o 

processo, sem julgamento de mérito. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. Justiça gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. 

Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002803-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. L. (REQUERENTE)

T. N. D. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. N. (REQUERIDO)

I. A. A. W. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1002803-32.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Crescência 

Narcisa de Lima e Thamara Nayme de Arruda Nascimento em face de Iuri 

Asamitsuo Arruda Wakinaguni e Deyviane Agnes de Arruda Nascimento. 

Analisando detidamente os autos, constato que as requerentes pleiteiam 

liminarmente a guarda do infante Ian Hayato Nascimento Wakinaguni 

alegando que o mesmo reside com elas desde o nascimento, e não 

informou ao certo com quem o menor reside atualmente, somente informou 

que “se encontra convivendo em um ambiente familiar totalmente impróprio 

para uma criança, correndo sérios riscos de danos irreversíveis ao seu 

futuro”. No que se refere o pedido de tutela de urgência, verifico que não 

há comprovação de que a criança esteja sob condição de risco, portanto, 

denego o pedido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

DE FAMÍLIA. GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. 

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 273 E 333 DO CPC. Para a 

antecipação da tutela se faz necessária demonstração inequívoca da 

veracidade das alegações de fato que fundamentam o pedido e 

comprovação de urgência. Não se verificando, in casu, prova segura, ab 

initio, das alegações de situação de risco em desfavor do menor, a sua 

guarda deve ser mantida com a genitora, preservando o status quo, no 

aguardo de estudo psicossocial. E não havendo prova escorreita da 

alegada impossibilidade do alimentante, o valor da obrigação fixado no 

juízo de primeiro grau deve ser mantido, pelo menos até que sobrevenham 

aos autos mais e melhores elementos à instrução, por medida de cautela. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70067726521, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 16-03-2016).” Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 16h30min. Se não houver 

acordo, os requeridos terão, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002803-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. D. L. (REQUERENTE)

T. N. D. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. N. (REQUERIDO)

I. A. A. W. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Processo  n º . 

1002803-32.2020.8.11.0041 Vistos. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Crescência 

Narcisa de Lima e Thamara Nayme de Arruda Nascimento em face de Iuri 

Asamitsuo Arruda Wakinaguni e Deyviane Agnes de Arruda Nascimento. 

Analisando detidamente os autos, constato que as requerentes pleiteiam 

liminarmente a guarda do infante Ian Hayato Nascimento Wakinaguni 

alegando que o mesmo reside com elas desde o nascimento, e não 

informou ao certo com quem o menor reside atualmente, somente informou 

que “se encontra convivendo em um ambiente familiar totalmente impróprio 

para uma criança, correndo sérios riscos de danos irreversíveis ao seu 

futuro”. No que se refere o pedido de tutela de urgência, verifico que não 

há comprovação de que a criança esteja sob condição de risco, portanto, 

denego o pedido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

DE FAMÍLIA. GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. 

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 273 E 333 DO CPC. Para a 

antecipação da tutela se faz necessária demonstração inequívoca da 

veracidade das alegações de fato que fundamentam o pedido e 

comprovação de urgência. Não se verificando, in casu, prova segura, ab 

initio, das alegações de situação de risco em desfavor do menor, a sua 

guarda deve ser mantida com a genitora, preservando o status quo, no 
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aguardo de estudo psicossocial. E não havendo prova escorreita da 

alegada impossibilidade do alimentante, o valor da obrigação fixado no 

juízo de primeiro grau deve ser mantido, pelo menos até que sobrevenham 

aos autos mais e melhores elementos à instrução, por medida de cautela. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 

70067726521, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 16-03-2016).” Designo audiência 

de conciliação para o dia 23 de abril de 2020, às 16h30min. Se não houver 

acordo, os requeridos terão, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 

Sirva cópia da presente como mandado. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 0011748-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (REQUERENTE)

J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  2 0  D I A S  P R O C E S S O  E L E T R Ô N I C O  n º . 

0011748-98.2015.8.11.0041 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO CURADORA: 

FRANCIELE DA SILVA, brasileira, casada, do lar, inscrita no RG nº. 

2029738-6 SSP/MT e CPF nº. 029.074.051-79, residente e domiciliada na 

Rua 03, nº. 8, Lote 08, QD 7, Residencial Coxipó, nesta Capital. 

INTERDITADO: JOEL DA SILVA, brasileiro, natural de Rolim de Moura-RO, 

portador do RG 1672293-0 SSP/MT e CPF: 737.652.871-72, filiação: 

Francisco Verissimo da Silva e Edith da Assunção Laet da Silva. 

FINALIDADE: DAR CIÊNCIA A TODOS QUE VIEREM OU TIVEREM 

CONHECIMENTO DO PRESENTE EDITAL QUE, POR ESTE JUÍZO DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MT, PROCESSOU OS PRESENTES AUTOS DE INTERDIÇÃO 

JULGADO PROCEDENTE EM 12/06/2019 COM A NOMEAÇÃO DA 

REQUERENTE ACIMA INDICADA E QUALIFICADA COMO CURADORA 

DEFINITIVA DO INTERDITADO JOEL DA SILVA, TAMBÉM QUALIFICADO. 

SENTENÇA: “Vistos. Franciele da Silva propôs a presente Ação de 

Curatela em face de Joel da Silva. (...) Constata-se dos autos que a autora 

busca a interdição de seu irmão, portador de síndrome de Down, com 

oxizofenia severa, doenças codificadas pelo CID F72 e CID Q90, 

enfermidades que o torna inapto para a prática dos atos da vida civil e 

também para os particulares, sendo dependente de terceira pessoa na 

defesa de seus interesses. (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido 

e, por conseguinte, defiro o pedido de curatela com a finalidade de nomear 

a senhora Franciele da Silva como curadora definitiva do requerido. Por 

fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto 

no art. 755, § 3º do Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso 

III do Código Civil, inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias. Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Sem custas. P.I.C. Cuiabá, MT, 12 de junho de 2019. 

Sergio Valério – Juiz de Direito”. Cuiabá - MT, 2 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente Gestora Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1007001-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (REU)

J. R. D. S. (REU)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1007001-49.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): JUARIDY MARIANO DA SILVA RÉU: JOILSON RIBEIRO DA 

SILVA, JEAN MARCELO DA SILVA Vistos. Considerando que os 

requeridos são maiores, contudo, em situação de curatela, colha-se o 

parecer do nobre Ministério Público. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1005045-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. P. P. (AUTOR(A))

T. C. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005045-95.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARCO GABRIEL PASINI PIVOTTO, TAMARA CRISTINA ROSA 

PASINI RÉU: JOAO PAULO DE SENA PIVOTTO Vistos. Constato que na 

certidão acostada no id n. 21298959, há a informação que o requerido não 

foi encontrado no endereço no ato da diligência. Assim, redesigno a 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 

13:30 horas. Intime-se o requerido no endereço indicado na inicial, com as 

prerrogativas do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Resultando 

negativa a intimação, promova-se a busca de endereços do demando 

pelos sistemas à disposição deste juízo, e, sendo encontrado endereço 

diverso, intime-o para comparecer à audiência retro designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1005045-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. P. P. (AUTOR(A))

T. C. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. P. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1005045-95.2019.8.11.0041. 

AUTOR(A): MARCO GABRIEL PASINI PIVOTTO, TAMARA CRISTINA ROSA 

PASINI RÉU: JOAO PAULO DE SENA PIVOTTO Vistos. Constato que na 

certidão acostada no id n. 21298959, há a informação que o requerido não 

foi encontrado no endereço no ato da diligência. Assim, redesigno a 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 
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13:30 horas. Intime-se o requerido no endereço indicado na inicial, com as 

prerrogativas do art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. Resultando 

negativa a intimação, promova-se a busca de endereços do demando 

pelos sistemas à disposição deste juízo, e, sendo encontrado endereço 

diverso, intime-o para comparecer à audiência retro designada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1035896-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA RAIMUNDA BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA OAB - MT13602-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SANTIAGO DE MELLO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

1035896-20.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANA RAIMUNDA 

BARBOSA RODRIGUES REQUERIDO: ALMIR SANTIAGO DE MELLO Vistos. 

Almir Santiago de Mello e Eliana Raimunda Barbosa Rodrigues aforaram 

Ação de Divórcio Direto Consensual pela qual pretendem a dissolução do 

vínculo conjugal e a homologação do acordo (Id. 22654957). Ainda, em id. 

22820179 o cônjuge varão se comprometeu a pagar a título de alimentos, a 

importância de 15% (quinze por cento) do salário mínimo, para cada filho. 

Em id. 23435568, o Ministério Público se manifestou favorável à 

homologação do acordo. É o relatório. D E C I D O. Trata-se de pedido de 

divórcio consensual, direito cujo exercício a redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal dispensou de qualquer requisito, de modo que pode 

ser exercido pela simples manifestação de vontade dos cônjuges. A 

certidão de casamento encontra-se acostada aos autos. Portanto, em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

divórcio, para desconstituir o vínculo matrimonial havido entre os 

requerentes, e homologo o acordo constante nos autos, que passa a 

fazer parte integrante e indissociável desta sentença. Entretanto, uma 

ressalva é necessária. Esta sentença não está atribuindo ou certificando 

a propriedade do veículo e do imóvel, ante a ausência de documentos, 

motivo pelo qual estão resguardados eventuais direitos de terceiros. Por 

fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo. Justiça Gratuita. P. I. C. Cuiabá/MT, 30 de setembro de 

2019. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1039646-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. S. Z. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1039646-64.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ARIOLANDO CEZAR ZORNITTA REQUERIDO: LUCIA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS ZORNITTA Vistos. Deixo de redesignar 

nova audiência de tentativa de conciliação, posto que, já designada duas 

vezes nos autos, contudo, não pôde ser realizada até o momento, em 

virtude da não citação e intimação da parte demanda (vide ids. 17964031 e 

20624852). Cite-se a requerida, no endereço apresentado no id n. 

21517058 para, querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) 

dias, por meio de advogado, legalmente constituído nos autos, sob pena 

de revelia. Acerca da guarda, já houve manifestação deste juízo no id n. 

17288724, pelo indeferimento, e depois disso, não foram apresentados 

novos elementos capazes de justificar a reanálise do pedido de liminar. 

Portanto, mantenho a decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1025370-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT13565-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. A. (REQUERIDO)

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO Certifico que 

encaminhei ao Cartório competente o mandado de averbação, sentença e 

certidão de casamento para as devidas providências, via malote digital 

cód. rastreabilidade: 81120204971941. Certifico, ainda, que intimo o autor 

da expedição e do envio do documento e, não havendo manifestação no 

prazo de 05 dias, os autos retornarão ao arquivo. Cuiabá, 02 de março de 

2020 Flaviane Aparecida L. Silva Analista Judiciária - 11.651 SEDE DO 2ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052813-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. D. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIA MARIA SANTANA DA ROSA OAB - MT25035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

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

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

1052813-17.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

HELENA DE CARVALHO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDOIR 

CAETANO Vistos. Trata-se de Ação de Substituição de Curatela proposta 

por Maria Helena de Carvalho em face de Valdoir Caetano. Observa-se 

dos autos, pelo Alvará de Curatela (id. 26136120), que foi decretada a 

interdição do Requerido pelo Juízo da antiga 6ª Vara, hoje 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, no processo de nº. 

2007/949. Dessa forma, julgada a ação de interdição pelo Juízo da 3ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, eventuais questões posteriores ao 

trânsito em julgado, como prestação de contas, pedidos de alvará ou 

substituição/remoção de curador devem ser analisadas por ele, que 

decidiu acerca da interdição, visando assim, atender aos interesses do 

incapaz, os quais devem prevalecer a qualquer regra de competência. 

Nesse sentido: “(...) Uma vez declarada a interdição, e nomeado curador, 

a substituição deve ser examinada pelo mesmo juízo, ainda que transitada 

em julgado a sentença e arquivado o processo”. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Conflito de Competência Nº 

70070798210, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/11/2016). Dessa forma, declaro a 

incompetência deste Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá-MT, para processar e julgar a presente ação e 

declino a competência em favor do Juízo da 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora 

as anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020. Sergio Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019929-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO OAB - MT11074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA SILVA PAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS OAB - MT24970/B-B 

(ADVOGADO(A))
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LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Vistos. Colha-se o parecer do Ministério Público. Após, imediatamente 

conclusos. Cumpra-se. Sergio Valério Juiz de Direito

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

Processo Número: 1045216-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. D. A. (REU)

 

Sentença proferida em audiência. Termo anexo.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004797-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004797-95.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI, ANTONIO 

PEREIRA PLACIDO REQUERIDO: JOSE VALDEMIR PEREIRA Vistos. 

Verifica-se dos autos que a Curadora juntamente com o Curatelando 

postularam a presente demanda, isto é, a curatela do Sr. José Valdemir 

Pereira, a ser exercida pela primeira requerente. Em despacho deste juízo, 

por ocasião da apreciação da inicial, foi concedida a curatela provisória à 

Sra. Maria Raimunda Pereira Mantovani. Posteriormente, aportou aos autos 

o requerimento id 29749855, de natureza cautelar, solicitando, em razão 

dos acontecimentos ali expostos, que seja garantida a permanência do 

Curatelado na residência da Curadora. Ora, sendo o múnus da Curadora 

dispensar os melhores cuidados ao Curatelado, que já é pessoa idosa, 

com mais de 100 (cem) anos, não é sequer imaginável que não deva ele 

morar com ela sob o mesmo teto; isso já seria decorrência normal do 

encargo que está assumindo. Dessa forma, e considerando que não 

existe nos autos nenhuma comprovação da existência de outra ação em 

face do curatelando, defiro o requerimento constante do id 29749855, até 

que eventualmente sobrevenha decisão em contrário, com suporte em 

novos documentos. A primeira requerente deverá comparecer à 

Secretaria para assinar e retirar o termo de compromisso, que já foi 

expedido. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004292-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LU JUN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES OAB - MT26062-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA PAULA LU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

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

1004292-07.2020.8.11.0041 Vistos. Verifico que não há pedido de 

gratuidade de Justiça, nem comprovante de pagamento das custas, 

portanto, intime-se as partes, para sanar tal irregularidade, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Com o cumprimento, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 446077 Nr: 20506-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMEFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA LEITE SAMPAIO - 

OAB:20184/O, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.908/MT, SABRINA 

ZAMPIERON - OAB:12374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 446077

 Vistos.

Tendo em vista a comprovação do recolhimento ITCD (fls. 131/134), 

determino que se expeça o formal de partilha e alvarás nos termos da 

sentença de fls. 122/123.

Após, retorne os autos ao setor de arquivo com as baixas pertinentes.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 310085 Nr: 17723-82.2007.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS, EDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HELIODORIO 

SANTOS NERY - OAB:4630/MT, HELIODORIO SANTOS NERY - UNIJURIS 

- OAB:4.630, HELTON DOS SANTOS - OAB:10153, JORGE JOSÉ NOGA - 

UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - 

OAB:4636/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 90.

Expeça-se o necessário.

Após, retorne os autos ao setor de arquivo com as baixas pertinentes.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 946100 Nr: 58065-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CÁSSIO CORREA DA COSTA, JEAN CARLO 

DE ALMEIDA, MARCO AURÉLIO CORREA DA COSTA, VILMA 

VASCONCELOS BARROS, SUMAIA APARECIDA CORREA DA COSTA 

STEFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ANTONIO ITAUBI CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10.574 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código: 946100

 Vistos.

Em consonância com a cota ministerial de fl. 234, intime-se o inventariante 

para se pronunciar acerca do saldo bancário em nome do falecido, bem 

como juntar aos autos cópia da certidão negativa expedida pela Fazenda 

Pública Federal em nome do de cujus.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.

Sergio Valério

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1054912-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR LOPES DE AMORIM (INVENTARIANTE)

KELY LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

LEONARDO LOPES DE AMORIM (REQUERENTE)

SHEILA LOPES DE AMORIM DONADON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO GOMES OAB - MT17231/B-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA LOPES DE AMORIM (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1054912-57.2019.8.11.0041. 

INVENTARIANTE: ROSENIR LOPES DE AMORIM REQUERENTE: KELY 

LOPES DE AMORIM, LEONARDO LOPES DE AMORIM, SHEILA LOPES DE 

AMORIM DONADON ESPÓLIO: MARINA LOPES DE AMORIM Vistos. Defiro 

o requerimento constante do id. 29609438. Nomeio inventariante, nos 

termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo Civil, a requerente 

Rosenir Lopes de Amorim. Expeça-se o termo e INTIME-SE a inventariante 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara 

Judicial para firmar termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a 

função. Prestado o compromisso, a inventariante deverá, no prazo de 20 

(vinte) dias úteis, APRESENTAR as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, contendo 

o rol de bens, de dívidas e qualificação dos herdeiros, nos termos do art. 

620 e seus incisos do Código de Processo Civil, sob pena de remoção. As 

primeiras declarações deverão ser instruídas com os seguintes 

documentos: a) certidões atualizadas de inteiro teor das matrículas dos 

imóveis; b) certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal); c) certidões de 

negativa de testamentos da inventariada (Prov. n. 56/2016/CNJ). Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, a inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 659) 

ou comum (CPC, art. 664), indubitavelmente mais célere, mediante a 

apresentação de acordo de partilha, acompanhado dos necessários 

instrumentos de procuração de todos os herdeiros. Em caso de não optar 

pela conversão, conforme acima mencionado, com a juntada das primeiras 

declarações e de todos os documentos relacionados nesta decisão, 

cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa do i. Procurador-Geral do 

Estado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Sergio 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004797-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA PLACIDO (REQUERENTE)

MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS OAB - MT6587-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDEMIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1004797-95.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA PEREIRA MANTOVANI, ANTONIO 

PEREIRA PLACIDO REQUERIDO: JOSE VALDEMIR PEREIRA Vistos. 

Verifica-se dos autos que a Curadora juntamente com o Curatelando 

postularam a presente demanda, isto é, a curatela do Sr. Antônio Pereira 

Plácido, a ser exercida pela primeira requerente. Em despacho deste juízo, 

por ocasião da apreciação da inicial, foi concedida a curatela provisória à 

Sra. Maria Raimunda Pereira Mantovani. Posteriormente, aportou aos autos 

o requerimento id 29749855, de natureza cautelar, solicitando, em razão 

dos acontecimentos ali expostos, que seja garantida a permanência do 

Curatelado na residência da Curadora. Ora, sendo o múnus da Curadora 

dispensar os melhores cuidados ao Curatelado, que já é pessoa idosa, 

com mais de 100 (cem) anos, não é sequer imaginável que não deva ele 

morar com ela sob o mesmo teto; isso já seria decorrência normal do 

encargo que está assumindo. Dessa forma, e considerando que não 

existe nos autos nenhuma comprovação da existência de outra ação em 

face do curatelando, defiro o requerimento constante do id 29749855, até 

que eventualmente sobrevenha decisão em contrário, com suporte em 

novos documentos. A primeira requerente deverá comparecer à 

Secretaria para assinar e retirar o termo de compromisso, que já foi 

expedido. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Sergio Valério 

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ IMPULSIONAMENTO Processo: 1047664-40.2019.8.11.0041 

REQUERENTE: Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS 

AIRES, 280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78060-634 Nome: ERICA DE MELO REIS Endereço: RUA BUENOS AIRES, 

280, ap.403, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 

REQUERIDO: Nome: DIEGO VILELA SANTOS Endereço: AVENIDA CAMPOS 

SALES, 300, APTO 304, TIROL, NATAL - RN - CEP: 59020-300 

FINALIDADE: Nos termos do artigo 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

INTIMAÇÃO do representante do autor para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Cuiabá - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

E l e t r o n i c a m e n t e )  G e s t o r a  J u d i c i á r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

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

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

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

78.049-905.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1047664-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DE MELO REIS OAB - 052.637.046-74 (REPRESENTANTE)

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. V. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JUNIOR OAB - RN6646 

(ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT6650-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1047664-40.2019.8.11.0041 POLO ATIVO:ERICA DE MELO 

REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILE POLO PASSIVO: DIEGO VILELA SANTOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, - AUTOR, para querendo 

impugnar a contestação, em 15 dias. 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015386-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VIEIRA FRANCISCO DOS SANTOS (REU)

W. G. D. S. (REU)

D. V. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1015386-20.2018.8.11.0041. 

AUTOR(A): KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS REU: RENATO VIEIRA 

FRANCISCO DOS SANTOS, W. G. D. S., D. V. D. S. Vistos, etc. Trata – se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM ajuizada por KELLEN CRISTINA DUTRA 

MARTINS em face de WENDER GABRIEL DUTRA DOS SANTOS e DEBORA 

VICTÓRIA DUTRA DOS SANTOS, filhos da Autora e do falecido. Informa a 

Autora que conviveu com o Senhor Renato Vieira Francisco dos Santos 

pelo período de 09 (nove) anos, tendo a mencionada união encerrada com 

o sua morte em 10.05.2018. Esclarece que da união advieram 02 (dois) 

filhos, ainda menores: i) Wender Gabriel Dutra dos Santos e ii) Debora 

Victória Dutra dos Santos. Ao final, em síntese, requer seja julgado 

procedente o pedido inicial. Com a inicial vieram documentos. Em audiência 

de tentativa de conciliação: i) nomeou-se a Defensoria Pública para 

representar os interesses dos requeridos, ante o conflito jurídico entre a 

pretensão da requerido e dos menores; ii) determinou-se que após a 

contestação fosse intimada a parte Autora para apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal; iii) designou-se audiência para a data de 

20.02.2019, às 15:30 horas (ID n.º 17067843). Contestação por negativa 

geral apresentada no ID n.º 17143225. Em audiência realizada em 

20.02.2019: i) foi encerrada a instrução processual; ii) saíram intimadas a 

partes para apresentar memoriais finais no prazo de 15 (quinze) dias; iii) 

determinou-se o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para 

parecer conclusivo, bem como a conclusão dos autos para Sentença (ID 

n.º 18173091). No ID n.º 18675165 a parte Autora informa que a menor 

Hadassa Victoria Dutra dos Santos nasceu em 07.02.2019 e é filha do 

Senhor Renato Vieira Francisco dos Santos, apesar de não ter sido 

registrada em seu nome. Ao final, em síntese, requer: i) o reconhecimento 

da paternidade do falecido em relação à filha Hadassa Victoria Dutra dos 

Santos. Com vista dos autos o membro do Ministério Público emitiu parecer 

favorável: i) ao deferimento do reconhecimento da união estável; ii) ao 

ajuizamento de ação competente para o reconhecimento da paternidade 

em relação a filha Hadassa Victória Dutra dos Santos (ID n.º 19748901). 

No ID n.º 23992242 Anthonny Guilherme de Pinho dos Santos, menor 

representado por sua genitora, Senhora Jaqueline Annelize de Pinho, 

informa que o menor é herdeiro do falecido e por isso possui interesse na 

presente ação. Vieram conclusos os autos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Trata – se de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável Post Mortem ajuizada por Kellen Cristina Dutra Martins em 

face de Wender Gabriel Dutra dos Santos e Debora Victória Dutra dos 

Santos, filhos da Autora e do falecido. Em relação ao pedido de 

reconhecimento de paternidade post mortem em relação à filha Hadassa 

Victória Dutra dos Santos, comungo com o parecer do Ministério Público 

devendo a parte Autora ajuizar competente ação, a fim de observar os 

Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Em que pese o teor do 

parecer do Ministério Público favorável ao julgamento procedente ao 

pedido de reconhecimento de união estável verifico que no ID n.º 

23992242 o menor Anthonny Guilherme de Pinho dos Santos, 

representado por sua genitora, Senhora Jaqueline Annelize de Pinho, 

informa ser herdeiro do falecido e por isso possui interesse na presente 

ação. Portanto, não há como Sentenciar o feito no estado em que se 

encontra. Por consequência: i) Determino seja incluído no polo passivo da 

ação: Anthonny Guilherme de Pinho dos Santos, menor representado por 

sua genitora, Senhora Jaqueline Annelize de Pinho, com o devido cadastro 

dos advogados; ii) Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, 

do NCPC) para o dia 30/04/2020 às 14:00 horas. Cite-se o requerido, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o 

Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 02 de MARÇO de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038255-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA 

DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - 

DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS DE IDS. 

29447204 e ID.29337298. CUIABÁ, 2 de março de 2020. SEVERINA JOSE 

DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 
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TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038255-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO. NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA 

DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - 

DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DOS DOCUMENTOS DE IDS. 

29447204 e ID.29337298. CUIABÁ, 2 de março de 2020. SEVERINA JOSE 

DE ARRUDA ANDRADE OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038255-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038255-74.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELENA DA SILVA REZENDE REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos e etc. Trata-se de Ação de Pedido de 

Alvará Judicial promovida por HELENA DA SILVA REZENDE em face de 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, distribuído por dependência ao processo 

1025236-35.2017.8.11.0041 em trâmite na 5ª Vara Especializada em 

Família e Sucessões desta Comarca. Desta feita, determino a 

redistribuição da presente ação ao Juízo que endereçada. Redistribua-se. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1042042-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE SOUZA E SILVA OAB - MT24381/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA HELOIZA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIANA HELOISA SOUZA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1042042-77.2019.8.11.0041. INVENTARIANTE: LAURA CRISTINA DE 

SOUZA E SILVA INVENTARIADO: TEREZA HELOIZA DE SOUZA Vistos, 

etc. Tendo em vista que a inventariante possui interesse na realização de 

audiência de conciliação, designo audiência para o dia 

_07___/__04___/2020 às __17___h__45____m. Defiro requerimento de Id. 

25966332 e determino a intimação do devedor Sr. Eder de Souza Onorato, 

no endereço do devedor; Rua Barrabás. Quadra 42. Casa 13. Bairro Nova 

Fronteira. Várzea Grande – MT. Intimem – se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhadas de seus 

advogados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1025205-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALYNN MARY MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BOM DESPACHO BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1025205-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSALYNN MARY 

MAGALHAES REQUERIDO: ANA BOM DESPACHO BARROS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROSALYNN 

MARY MAGALHÃES em face de ANA BOM DESPACHO BARROS, 

aduzindo em síntese que a interditanda possui défice intelectual 

duradouro, conforme atestado médico de Id.9454668, não possuindo o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Decisão deferindo a tutela antecipada, nomeando como 

curadora provisória ao interditando a autora, e designando audiência de 

entrevista da requerida, Id.9652605. Termo de audiência de entrevista, Id. 

10584365. Termo de compromisso, Id. 11848988. Contestação por 

negativa geral apresentada pelo curador da interditanda, Id.20546647. 

Laudo Pericial do interditando, Id.21451175. Manifestação das partes 

concordando com o relação ao laudo pericial, Id. 21467715 e Id. 21992780. 

Manifestação do representante do Ministério Público, Id. 22471533, 

opinando pelo julgamento antecipado da lide mediante a decretação da 

extinção do feito, com julgamento do mérito, assim como pelo deferimento 

ao pleiteado pela parte autora na petição inicial e consoante disposto no 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. É o relato. Decido. Cuida 

– se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA 

EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROSALYNN MARY 

MAGALHÃES em face de ANA BOM DESPACHO BARROS. No caso em 

exame, entendo plenamente possível o julgamento antecipado da lide 

consoante à permissão contida no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que não há necessidade de produção de 

outras provas. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. 1. O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, 

NEM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUANDO A PROVA 

PERICIAL SE AFIGURA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS 

FATOS DA DEMANDA, SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 2. NÃO SE ACOLHE O PEDIDO DE INTERDIÇÃO 

FORMULADO NA INICIAL SE O LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA 

CAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA REGER SUA VIDA PESSOAL E 

ADMINISTRAR OS SEUS BENS, CONFIRMANDO CONSTATAÇÃO FEITA 

PELO JUIZ DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APL: 682613820068070001 DF 0068261-38.2006.807.0001, 

Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 18/02/2009, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 12/03/2009, DJ-e Pág. 84). O laudo pericial juntado no 

Id.21451175, concluiu que “(...) segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 08/07/2019 a paciente necessita de curatela para todos os atos de 

sua vida tanto financeira como de conduta doméstica e de cuidados 

pessoais. Não apresentando capacidade para gerir em nenhum aspecto 

sua vida. A mesma é portadora de doença crônica com prognostico 

reservado, sem nenhuma perspectiva de melhora de suas funções (...)”. 

Deste modo, o atestado médico juntado na inicial, bem como o laudo 

pericial de Id. 21451175 e o interrogatório da interditanda, corroboram 

integralmente com o relatado na peça inicial. Deste modo, a parte autora 

provou nos autos o alegado na inicial. Inicialmente proposta como Ação de 

Interdição, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei 13.146/2015), a presente ação teve alterado o seu conteúdo jurídico, 

possuindo, agora, a finalidade de colocação da pessoa deficiente, quando 

necessário, sob Curatela[1] (art. 85, da Lei 13.146/2015) e a definição dos 
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seus termos (art. 1.768, do CC). Ainda, conforme dispõe o art. 85, §2º, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida extraordinária, a 

fim de preservar os interesses do curatelado, em especial, em razão de 

que, atualmente, são consideradas como relativamente incapazes, as 

pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

a sua vontade (art. 3º, III, do CC). Embora o atestado médico juntado aos 

autos tenha constatado que a requerida é incapaz para todos os atos da 

vida civil, conforme já explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei 13.146/2015), a deficiência[2], não se restringe mais 

os direitos da pessoa com deficiência de forma ampla e genérica, vez que 

lhe é assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência). Desta forma, o referido Estatuto assegura que a 

pessoa possa casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o 

direito de decidir sobre o número de filhos, votar, dentre outros[3]. À vista 

disso, conclui-se que a requerida, deve ser submetido à curatela, a fim de 

que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação 

aos atos de natureza negocial e patrimonial[4]. Portanto, em face ao 

exposto e por mais que dos autos consta, nomeio como CURADORA da 

requerida ANA BOM DESPACHO BARROS sua sobrinha Srª ROSALYNN 

MARY MAGALHÃES o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome da Curatelada e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometido de doença mental, nos moldes do artigo 1.184, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. As despesas processuais deverão ser pagas pela 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito [1] "Não há que se falar mais de 'interdição', 

que, em nosso direito, sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela 

pessoa com deficiência mental ou intelectual, de todos os atos da vida 

civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á, apenas, de 

curatela específica, para determinados atos". (LÔBO, Paulo. Com os 

avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais incapazes 

[Internet]. Agosto 2015. Disponível em:. Acesso em 20.11.2015). [2] Art. 2o 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. [3] Art. 6° A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer 

direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o 

número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 

reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo 

vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à 

convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. Art. 85. (...)§ 1o A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. [4] 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (...).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1025205-15.2017.8.11.0041
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ROSALYNN MARY MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BOM DESPACHO BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1025205-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ROSALYNN MARY 

MAGALHAES REQUERIDO: ANA BOM DESPACHO BARROS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA 

PROVISÓRIA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROSALYNN 

MARY MAGALHÃES em face de ANA BOM DESPACHO BARROS, 

aduzindo em síntese que a interditanda possui défice intelectual 

duradouro, conforme atestado médico de Id.9454668, não possuindo o 

necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo 

incapaz de reger sua pessoa e seus bens. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Decisão deferindo a tutela antecipada, nomeando como 

curadora provisória ao interditando a autora, e designando audiência de 

entrevista da requerida, Id.9652605. Termo de audiência de entrevista, Id. 

10584365. Termo de compromisso, Id. 11848988. Contestação por 

negativa geral apresentada pelo curador da interditanda, Id.20546647. 

Laudo Pericial do interditando, Id.21451175. Manifestação das partes 

concordando com o relação ao laudo pericial, Id. 21467715 e Id. 21992780. 

Manifestação do representante do Ministério Público, Id. 22471533, 

opinando pelo julgamento antecipado da lide mediante a decretação da 

extinção do feito, com julgamento do mérito, assim como pelo deferimento 

ao pleiteado pela parte autora na petição inicial e consoante disposto no 

inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. É o relato. Decido. Cuida 

– se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA 

EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ROSALYNN MARY 

MAGALHÃES em face de ANA BOM DESPACHO BARROS. No caso em 

exame, entendo plenamente possível o julgamento antecipado da lide 

consoante à permissão contida no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que não há necessidade de produção de 

outras provas. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. 1. O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA, 

NEM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUANDO A PROVA 

PERICIAL SE AFIGURA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS 

FATOS DA DEMANDA, SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

TESTEMUNHAL. 2. NÃO SE ACOLHE O PEDIDO DE INTERDIÇÃO 

FORMULADO NA INICIAL SE O LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA 

CAPACIDADE DA INTERDITANDA PARA REGER SUA VIDA PESSOAL E 

ADMINISTRAR OS SEUS BENS, CONFIRMANDO CONSTATAÇÃO FEITA 

PELO JUIZ DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-DF - APL: 682613820068070001 DF 0068261-38.2006.807.0001, 

Relator: JOÃO MARIOSA, Data de Julgamento: 18/02/2009, 3ª Turma Cível, 

Data de Publicação: 12/03/2009, DJ-e Pág. 84). O laudo pericial juntado no 

Id.21451175, concluiu que “(...) segundo a avaliação realizada na paciente 

no dia 08/07/2019 a paciente necessita de curatela para todos os atos de 

sua vida tanto financeira como de conduta doméstica e de cuidados 

pessoais. Não apresentando capacidade para gerir em nenhum aspecto 

sua vida. A mesma é portadora de doença crônica com prognostico 

reservado, sem nenhuma perspectiva de melhora de suas funções (...)”. 

Deste modo, o atestado médico juntado na inicial, bem como o laudo 

pericial de Id. 21451175 e o interrogatório da interditanda, corroboram 

integralmente com o relatado na peça inicial. Deste modo, a parte autora 

provou nos autos o alegado na inicial. Inicialmente proposta como Ação de 

Interdição, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei 13.146/2015), a presente ação teve alterado o seu conteúdo jurídico, 

possuindo, agora, a finalidade de colocação da pessoa deficiente, quando 

necessário, sob Curatela[1] (art. 85, da Lei 13.146/2015) e a definição dos 

seus termos (art. 1.768, do CC). Ainda, conforme dispõe o art. 85, §2º, do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida extraordinária, a 

fim de preservar os interesses do curatelado, em especial, em razão de 

que, atualmente, são consideradas como relativamente incapazes, as 

pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

a sua vontade (art. 3º, III, do CC). Embora o atestado médico juntado aos 

autos tenha constatado que a requerida é incapaz para todos os atos da 

vida civil, conforme já explanado, com o advento do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei 13.146/2015), a deficiência[2], não se restringe mais 

os direitos da pessoa com deficiência de forma ampla e genérica, vez que 

lhe é assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas (art. 84, do Estatuto da 
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Pessoa com Deficiência). Desta forma, o referido Estatuto assegura que a 

pessoa possa casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o 

direito de decidir sobre o número de filhos, votar, dentre outros[3]. À vista 

disso, conclui-se que a requerida, deve ser submetido à curatela, a fim de 

que, nos termos do art. 85, da Lei 13.146/2015, seja assistido em relação 

aos atos de natureza negocial e patrimonial[4]. Portanto, em face ao 

exposto e por mais que dos autos consta, nomeio como CURADORA da 

requerida ANA BOM DESPACHO BARROS sua sobrinha Srª ROSALYNN 

MARY MAGALHÃES o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, do 

Código Civil, devendo ele assinar o termo de curatela assim que registrada 

a sentença, incumbindo-se de assistir a curatelada (requerida) nos atos 

negociais e patrimoniais (art. 85, da Lei 13.146/2015), devendo o curador 

observar o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, do CC. Inscreva-se a 

sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no órgão oficial 

por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital o 

nome da Curatelada e da Curadora, a causa da colocação em curatela, ou 

seja, a necessidade de assistência para os atos negociais e patrimoniais, 

em razão de ser acometido de doença mental, nos moldes do artigo 1.184, 

do Código de Processo Civil, expedindo-se o competente ALVARÁ DE 

CURATELA. As despesas processuais deverão ser pagas pela 

requerente, nos termos do art. 88, do CPC, devendo, no entanto, esta 

determinação, permanecer suspensa, em razão dela fazer jus aos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, 

intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de outubro de 2019. Luís Fernando 

Voto Kirche Juiz de Direito [1] "Não há que se falar mais de 'interdição', 

que, em nosso direito, sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela 

pessoa com deficiência mental ou intelectual, de todos os atos da vida 

civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á, apenas, de 

curatela específica, para determinados atos". (LÔBO, Paulo. Com os 

avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais incapazes 

[Internet]. Agosto 2015. Disponível em:. Acesso em 20.11.2015). [2] Art. 2o 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. [3] Art. 6° A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer 

direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o 

número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 

reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo 

vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à 

convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. Art. 85. (...)§ 1o A definição da 

curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. [4] 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (...).

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0012571-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA CLARA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0012571-09.2014.8.11.0041. REQUERENTE: EVAILDES DE FIGUEIREDO, 

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA, ANA CLARA DE FIGUEIREDO, RHANNYLE MARIA BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO Vistos, etc. 

Tendo em vista que a inventariante possui interesse na realização de 

audiência de conciliação, designo audiência para o dia 02/04/2020 às 

17:30 horas. Intimem – se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhadas de seus advogados. Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0012571-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA CLARA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0012571-09.2014.8.11.0041. REQUERENTE: EVAILDES DE FIGUEIREDO, 

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA, ANA CLARA DE FIGUEIREDO, RHANNYLE MARIA BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO Vistos, etc. 

Tendo em vista que a inventariante possui interesse na realização de 

audiência de conciliação, designo audiência para o dia 02/04/2020 às 

17:30 horas. Intimem – se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhadas de seus advogados. Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 0012571-09.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAILDES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

RHANNYLE MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

ANA CLARA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE DE MORAES FILHO OAB - MT3964-O (ADVOGADO(A))

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

0012571-09.2014.8.11.0041. REQUERENTE: EVAILDES DE FIGUEIREDO, 

BRENO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, BRUNO KELWIN FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA, ANA CLARA DE FIGUEIREDO, RHANNYLE MARIA BATISTA DA 

SILVA REQUERIDO: RONILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO Vistos, etc. 

Tendo em vista que a inventariante possui interesse na realização de 

audiência de conciliação, designo audiência para o dia 02/04/2020 às 

17:30 horas. Intimem – se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhadas de seus advogados. Intimem – se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1045411-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAWALLYSON MORAES MONTEIRO (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de guarda, 

proceda-se estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. No que diz respeito 

aos alimentos, em análise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, aliado o fato de que o sustento dos filhos incumbe 

aos pais, considerando a ausência de elementos que comprovem os 

rendimentos da parte Requerida, arbitro alimento provisório no importe de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo o mais 

adequado, possibilitando a satisfação mínima das necessidades da menor, 

que serão devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser depositado na 

conta a ser apresentada pela parte autora até o dia 10 (dez) de cada mês. 

Assim sendo, designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 02/04/2020 às 17:45 horas. Cite-se o requerido, por 

mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência supra 

designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, o requerido poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Cientifique-se o 

Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004511-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. P. O. (REU)

P. A. D. O. A. (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/04/2020 às 15:00 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

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

Processo Número: 1060802-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FATIMA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO MARIA JANURÁRIO (REU)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/04/2020 às 16:30 horas 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Proceda - se a pesquisa 

INFOSEG do nome do requerido, com a finalidade de localização do seu 

endereço. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 

26 de fevereiro de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058617-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. V. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT6703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. M. R. V. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINY RODRIGUES MEDEIRO OAB - 042.489.251-09 (REPRESENTANTE)

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de tentativa de 

conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 06/04/2020 às 17:00 horas. 

Cite-se o requerido, por mandado, e intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, o requerido poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 32 de 716



formuladas pela autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 26 de fevereiro de 2020. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009853-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA RIBEIRO OAB - MG66665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. A. (REU)

J. O. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 Dias 

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

FERNANDO VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1009853-80.2018.8.11.0041 

Valor da causa: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: [Oferta]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: DORIVAL ALVES Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido POLO PASSIVO: Nome: JULIA MIRANDA ALVES 

Endereço: desconhecido Nome: JULIANA OLIVEIRA MIRANDA Endereço 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

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

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. DECISÃO: 

Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

CPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da 

sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, 

certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 2 

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

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001840-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES DOS SANTOS OAB - 062.723.091-12 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO 

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

VOTO KIRCHE PROCESSO n. 1001840-58.2019.8.11.0041 Valor da causa: 

R$ 1.043,82 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE ALVES DOS SANTOS Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido POLO PASSIVO: Nome: JOILSON 

ALVES DA CRUZ Endereço: RUA ATLAS, 08, PLANALTO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-756 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015. 

DECISÃO: Determino a intimação pessoal da parte Autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 15 dias.Decorrido 

o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público. Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, MIRELLA JENNIFFER DE SIQUEIRA 

EUGENIO, digitei. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

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

Processo Número: 1011161-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

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

KIRCHE PROCESSO n. 1011161-20.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Exoneração]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: NELSON DIVINO DA SILVA POLO PASSIVO: 

Nome: MIRELLA MARIA CARMONA DA SILVA Endereço: Laboral: Kasual 

Incorporadora e Construtora, Rua Torino, 155, Jardim Itália, Cuiabá, CEP: 

78060-830. EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, comparecer a Audiência designada para o dia 02/04/2020 

às 16h30min na sede deste Juízo. RESUMO DA INICIAL: Ação de 

Exoneração de Alimentos ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, WELLITOM OSORSKI GOULART, digitei. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017896-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. F. (REQUERENTE)

V. F. D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB - MT0011721A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1017896-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LEIDIENE LEITE FILSINGER, V. 

F. D. H. REQUERIDO: ADRIANO BORGES DE HOLANDA Vistos, etc. Trata – 

se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por LEIDIENE LEITE FILSINGER DE HOLANDA em face 

de ADRIANO BORGES DE HOLANDA. No Processo n.º 

1016225-16.2016.8.11.0041 as partes realizaram acordo em relação ao 

divórcio, alimentos, visitas, guarda e partilha de bens. Desse modo, há 

evidente perda do objeto. Em decorrência da perda do objeto, DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO, com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a liminar concedida no 

ID n.º 8135376. Expeça-se ofício ao órgão empregador (ID n.º 8209710), 

para que cesse com os descontos determinados na presente ação. 

Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, pois ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão com as 

verbas honorárias dos seus respectivos advogados. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1017896-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. F. (REQUERENTE)

V. F. D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR OAB - MT0011721A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. D. H. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1017896-40.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LEIDIENE LEITE FILSINGER, V. 

F. D. H. REQUERIDO: ADRIANO BORGES DE HOLANDA Vistos, etc. Trata – 

se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por LEIDIENE LEITE FILSINGER DE HOLANDA em face 

de ADRIANO BORGES DE HOLANDA. No Processo n.º 

1016225-16.2016.8.11.0041 as partes realizaram acordo em relação ao 

divórcio, alimentos, visitas, guarda e partilha de bens. Desse modo, há 

evidente perda do objeto. Em decorrência da perda do objeto, DEIXO DE 

RESOLVER O MÉRITO, com fulcro no inciso IV do art. 485 do NCPC, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Revogo a liminar concedida no 

ID n.º 8135376. Expeça-se ofício ao órgão empregador (ID n.º 8209710), 

para que cesse com os descontos determinados na presente ação. 

Cientifique-se o Ministério Público. Isento de custas, pois ante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. As partes arcarão com as 

verbas honorárias dos seus respectivos advogados. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1042286-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LASARA LIMA DE ARAUJO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

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

1042286-40.2018.8.11.0041. IMPUGNANTE: LASARA LIMA DE ARAUJO 

IMPUGNADO: KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS Vistos, etc. Trata – se 

de INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA) ajuizada por LÁSARA 

LIMA DE ARAÚJO em face de KELLEN CRISTINA DUTRA MARTINS, por 

conta da Ação de Reconhecimento Post Mortem ajuizada por Kellen 

Cristina Dutra Martins em face do Espólio de Renato Vieira Francisco dos 

Santos. Informa a parte Autora que a discussão acerca da união estável 

mantida entre Kellen Cristina Dutra Martins e Renato Vieira Francisco dos 

Santos guarda relação direta com a Ação de Indenização por Acidente 

Trabalho, uma vez que a Senhora Kellen afirma ser parte legítima para 

pleitear indenização por dano moral, além de prestação de alimentos. Ao 

final, em síntese, requer: i) seja incluída no processo como assistente; ii) a 

citação dos requeridos para apresentar contestação no prazo legal. 

Vieram conclusos os autos. Trata – se de Intervenção de Terceiro 

(Assistência) ajuizada por Lásara Lima de Araújo em face de Kellen 

Cristina Dutra Martins, por conta da Ação de Reconhecimento Post Mortem 

ajuizada por Kellen Cristina Dutra Martins em face do Espólio de Renato 

Vieira Francisco dos Santos. A Autora aduz ser terceira interessada no 

deslinde na Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem, 

Processo n.º 1015386-20.2018.8.11.0041, ajuizada por Kellen Cristina 

Dutra Martins em face de Wender Gabriel Dutra dos Santos e Debora 

Victoria Dutra dos Santos, porque a Senhora Kellen Cristina Dutra Martins, 

porque (ID n.º 16850545, fls. 02, terceiro parágrafo): “(...) a discussão o 

acerca da união estável mantida entre as partes resguarda relação direta 

com a pretensa Assistente nos autos da Ação de Indenização por 

Acidente de Trabalho, na medida em que a Autora se qualifica como parte 

legítima para pleitear indenização por dano moral, além de prestação de 

alimentos. Entretanto, há consenso jurisprudencial quanto à legitimidade 

dos herdeiros do falecido em figurar no polo passivo da ação de 

reconhecimento de união estável post mortem. Vejamos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO 

DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

VÍNCULO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM CONFIGURADA. 1. Na ação de 

reconhecimento de união estável post mortem são legitimados para figurar 

no polo passivo da demanda os herdeiros, assegurando-lhes os princípios 

do contraditório e ampla defesa, uma vez que o interesse jurídico nas 

questões relacionadas ao direito de herança pertencem aos herdeiros e 

não ao espólio. 2. A legitimidade de agir consiste na pertinência subjetiva 

da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material 

existente entre as partes. 3. Na espécie, não existe vínculo, revelando-se, 

assim, a sua manifesta ilegitimidade ad causam. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - 

AI: 00933203220198090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 02/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 02/09/2019) Agravo de Instrumento. Reconhecimento de união estável 

post mortem. Pretensão do agravante de ser excluído do polo passivo. 

Decisão no primeiro grau sobre a arguição de ilegitimidade após despacho 

deste relator. Conhecimento do agravo por força de circunstância 

superveniente. Renuncia a herança que não retira a legitimidade do filho a 

legitimidade passiva. Norma de ordem pública. Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 20176547320178260000 SP 2017654-73.2017.8.26.0000, Relator: 

Silvério da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2018, 8ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 29/11/2018) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. 

PREVIDÊNCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS DO DE CUJUS. 

RELAÇÃO MATERIAL. VINCULAÇÃO. AFETAÇÃO DOS INTERESSES DOS 

HERDEIROS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REEXAME, APELAÇÃO 

PREJUDICADA. 1. Em se tratando de ação declaratória de reconhecimento 

de união estável post mortem para fins tipicamente previdenciários, 

deverão compor o polo passivo da lide, não apenas o Instituto de 

Previdência dos Servidores do Município de Paragominas, mais 

principalmente os herdeiros do de cujus, uma vez que a pretensão poderá 

alcançar o quinhão hereditário de cada um deles. 2. A autarquia 

previdenciária não pode figurar isoladamente como polo passivo na 

presente demanda, quando há na ação originária pedidos que julgados 

refletirão no patrimônio dos sucessores do de cujus, razão pela qual se 

faz necessária a inclusão na demanda como litisconsorte passivo 

necessário dos herdeiros, assegurando-lhes o direito ao contraditório e 

ampla defesa. 3. As condições da ação, em especial, a legitimidade das 

partes, constitui questão de ordem pública a qual pode ser apreciada em 

qualquer grau de jurisdição. 4. Reexame conhecido para anular a 

sentença recorrida. Apelo prejudicado. 5. À unanimidade. (TJ-PA - AC: 

00012702420138140039 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE 

TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO 

PÚBLICO, Data de Publicação: 29/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO 

ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. COMPANHEIRO FALECIDO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS 

HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no pólo passivo da demanda, visto que a procedência do 

pedido poderá atingir seus quinhões hereditários. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGÜIDA PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

(ART. 267, VI, DO CPC). TJRS Apelação Cível n.º 70015989858, Oitava 

Câmara Cível, Relator Des. José Ataídes Siqueira Trindade, julgada em 

11/08/2006 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. 

Na ação de reconhecimento de união estável post mortem, os herdeiros 

devem figurar no polo passivo da demanda, a fim de que lhes sejam 

assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, 

houve a citação apenas do espólio, representado pela filha da autora com 

o de cujus, o que impediu a participação no feito dos demais herdeiros 

interessados, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio. 

Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção do Processo. (Apelação Cível 

Nº 70035931401, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 29/07/2010). Ñesse sentido, seja como 

Assistente (art. 119 do C.P.C.), seja como Opoente (art. 682 do C.P.C.) 

não há legitimidade e/ou interesse em sua pretensão. Isso porque a Autora 

pretende o não reconhecimento da união estável por conta da Ação 

Trabalhista, Processo n.º 0000517-02.2018.5.23.0004, ajuizada pelo 

Espólio de Renato Vieira Francisco dos Santos em face de Lasara Lima de 

Araujo, Onesimo Bezerra de Araujo Junio, Fazenda Santa Cruz da Serra e 

Milton Aparecido Ribeiro de Oliveira. Ou seja, não nenhum vínculo que 

legitime a Autora em ajuizar a presente ação. Em decorrência da 

inexistência de falta de interesse processual, DEIXO DE RESOLVER O 

MÉRITO, com fulcro no inciso VI do art. 485 do NCPC, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Cientifique-se o Ministério Público. Isento de 

custas, pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Deixo de condenar em verba honorária, ante a inexistência de litígio. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 02 de 

março de 2020. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1046670-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. O. (AUTOR(A))

L. C. B. (AUTOR(A))

D. V. C. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1046670-12.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

correspondência devolvida e juntada no ID. 28136913 e 29699517, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA a fim de se manifestar 

no prazo legal. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1049149-75.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO ROSSET (REQUERENTE)

REGINA PIAZZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOAO ROSSET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1049149-75.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1056131-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AGUIAR FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO PALMEIRA NETO OAB - MT8348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA MARIA AGUIAR RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1056131-08.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a(s) 

resposta(s) ao(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, se 

manifestar. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

Fabiano Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

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

Processo Número: 1052668-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. K. D. S. F. (REU)

H. C. O. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA OAB - MT12561-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1052668-58.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 28052393, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1060346-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1060346-27.2019.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 29197061, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora/exequente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. 

Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Assinado eletronicamente Fabiano 

Fabrício Fernandes de Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006731-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO ESPIRITO SANTO BEZERRA (INVENTARIADO)

ANTONIO ANTUNES BESERRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1006731-59.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, no que 

concerne ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

necessário esclarecer que, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento, a capacidade financeira do 

espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas serão suportadas pelo próprio espólio. 

No caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 237.405,84 (duzentos e 

trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) à 

causa, importância esta que deixa a entrever que o espólio não possui 

capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, razão 

pela qual defiro, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. Prosseguindo, vislumbro que o interessado 

Carlos Alberto não fora citado, razão pela qual que defiro o pleito de ID. 

22635014, a fim de que a aludida citação seja realizada por oficial de 

justiça. Lado outro, determino que a inventariante traga ao feito a matrícula 

atualizada do bem inventariado, no prazo de 15 (quinze) dias, porquanto o 

documento colacionado no ID. 20072994 não demonstra a cadeia dominial 

do imóvel. Ressalto, uma vez mais que, confirmada a informação de 

inexistência de registro de propriedade em nome dos falecidos, este juízo 

poderá tão somente partilhar os eventuais direitos de posse. Outrossim, 

saliento que cabe à inventariante trazer aos autos os documentos 

relativos ao espólio, administrando e velando-lhe os bens com a mesma 

diligência que teria se seus fossem (art. 618 do CPC). Por fim, acosto ao 

feito a resposta do convênio BacenJud. Às providências. Cuiabá/MT, 02 

de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1030942-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GONCALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1030942-28.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os 

autos, bem assim em contato telefônico com o Gestor Judicial, foi obtida a 

informação de que a Carta Precatória expedida no ID. 22881114 não foi 

encaminhada ao juízo deprecado por ausência de tempo hábil para o seu 

efetivo cumprimento. Em contrapartida, constato que o requerido, no 

processo associado ao presente, foi intimado e não compareceu à 

audiência agendada para a mesma data e horário que a designada nesta 

demanda. Em decorrência, determino seja expedido o necessário para a 

citação do demandado, para que apresente contestação no prazo e forma 

legais, deixando este juízo, por ora, de agendar audiência de tentativa de 

conciliação. Às providências. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008856-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMYS EDUARDO MARTINS MAZUR (INVENTARIANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MONTEIRO (DE CUJUS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1008856-29.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

abertura de Inventário interposto por Damys Eduardo Martins Mazur, em 

razão dos bens deixados por Vera Lúcia Monteiro, todos qualificados nos 

autos. Pretende o interessado a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo. Entretanto, nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a 

capacidade financeira do espólio e não do inventariante ou herdeiros, vez 

que as custas processuais e demais despesas serão suportadas pelo 

próprio espólio. No caso dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 

59.181,35 (cinquenta e nove mil cento e oitenta e um reais e trinta e cinco 

centavos), que será oportunamente revisto por este juízo, na medida em 

que não houve a indicação/avaliação de todos os bens deixados pela 

extinta, razão pela qual postergo a determinação de recolhimento de 

custas e taxas processuais para após a apresentação das primeiras 

declarações, bem assim quanto ao exame do valor da causa e 

procedimento. Outrossim, nos termos do art. 615 do CPC, recebo a 

presente ação de inventário, porquanto, à princípio, os documentos 

coligidos ao feito deixam a entrever que o autor encontra-se na posse e 

administração do espólio, todavia, tendo em vista que, não restou 

demonstrada a condição de herdeiro testamentário, deixo de nomeá-lo 

inventariante, por ausência de previsão legal. Desta feita, até que seja 

confirmado o testamento particular apresentado no ID. 29675127, nomeio 

como inventariante, a Sra. Aparecida Almeida da Silva Mazur, nos termos 

do art. 617, V do CPC/2015, testamenteira, devendo prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015). A 

inventariante deverá ser intimada pessoalmente acerca da sua nomeação. 

Considerando a necessidade de promover-se a correlata ação para 

publicação, confirmação e cumprimento do testamento (art. 737 do CPC e 

art. 1876 e ss do CC), suspendo a presente ação de inventário, até que 

seja ultimado o processo suso mencionado, o qual deverá ser interposto, 

sem dependência a este feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Com 

o trânsito em julgado da correspondente ação supramencionada, a 

inventariante deverá carrear a estes autos o termo de registro de 

testamento e a cópia do testamento deixado pela inventariada. Às 

providências. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008949-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO DIONISIO JARDIM (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMINIA DA SILVA JARDIM (INVENTARIADO)

JOSE POLICARPO SERRA JARDIM (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1008949-89.2020 VISTOS, ETC. Trata-se de requerimento de 

Abertura de Inventário interposto por AURINO DIONISIO JARDIM, em razão 

do falecimento de JOSÉ POLICARPO SERRA JARDIM e HERMINIA DA 

SILVA JARDIM, todos qualificados nos autos. Pretende o interessado a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o 

espólio não possui condições de arcar com as custas do processo. No 

caso dos autos, foi atribuído o valor de R$ R$ 71.961,10 (setenta e um mil, 

novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), à causa, razão pela 

qual defiro, por ora, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltando que a 

isenção ora concedida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem os beneficiários. Outrossim, nos termos do art. 617, do 

CPC/2015, nomeio o filho dos de cujus AURINO DIONISIO JARDIM, como 

inventariante, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do 

CPC/2015. Ressalto que as primeiras declarações deverão ser 

apresentadas pessoalmente pelo inventariante ou, alternativamente, 

através de procurador com poderes especiais, nos termos do art. 618, III 

do CPC/2015. Na ocasião da apresentação das primeiras declarações o 

inventariante deverá colacionar ao feito as certidões de inexistência de 

testamentos deixados pelos autores da herança, expedida pelo CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados, conforme determina o 

Provimento nº 56/2016 do CNJ, bem assim coligir ao feito a certidão de 

óbito do herdeiro falecido dos inventariados. Com o aporte das primeiras 

declarações, citem-se os demais interessados e intime-se a Fazenda 

Pública, para, querendo, manifestar-se sobre as primeiras declarações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 626 e ss do Código 

Processo Civil. Publique-se edital, nos termos do art. 626, §1º do CPC. Às 

providências. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005255-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. F. (REQUERENTE)

M. F. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1005255-49.2019.8.11.0041 VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro 

que, após a homologação de acordo de Divórcio Consensual, cuja 

respectiva sentença se encontra transitada em julgado, consoante ID. 

19021025, os interessados vindicaram, através da petição de ID. 

28179859, o desarquivamento do processo e a homologação de novo 

acordo no qual retificam a partilha de bens, avençando que, doravante, o 

imóvel localizado no Condomínio Horizontal Florais Cuiabá pertencerá 

exclusivamente a Sr.ª Juliana Gonçalves Franco. Pois bem. Considerando 

que a nova avença entabulada tem por objeto direito disponível dos 

interessados, ambos maiores e capazes, lembrando, ainda, que a 

composição pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive após o trânsito 

em julgado de sentença, tal como se afigura o caso dos autos, não 

vislumbro óbice legal para a acolhida da pretensão. Em igual sentido, 

colha-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o acordo 

celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que surta 

seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido sentenciado. 

Inexistência de afronta aos artigos 494 e 505 do NCPC. Precedentes 

jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo 

de Instrumento, Nº 70080526189, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 

05-02-2019) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do Novo 

Código de Processo Civil c.c. artigos 840 e 841 do Código Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, os termos da avença de ID. 28179859, para 

que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito. Transitada em 

julgado, expeça-se, se necessário, o correlato Formal de Partilha, ficando 

o Serviço Registral, autorizado a exigir, sendo o caso, os comprovantes 

de recolhimento de eventual imposto devido. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, promovam-se as anotações e baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0008516-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ARAUJO LOUREIRO SPOSITO (REQUERENTE)
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ODETE APARECIDA BORGES DIAS (REQUERENTE)

ADRIANA DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

MARCELO DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

ROSANA DIAS DUARTE (REQUERENTE)

MARCIA ANTONIA DIAS (REQUERENTE)

FABIANO DIAS VIEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO JOSÉ DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI OAB - MT9203-O 

(ADVOGADO(A))

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA OAB - MT6976-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

0008516-54.2010 VISTOS, ETC. Preliminarmente, verifico que a petição 

fora juntada em duplicidade, em desconformidade com o §4º do art. 26 e 

art. 32 e s.s, da Resolução TJMT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 - PJE, ad 

litteram: Art. 26 § 4º Caso o peticionante opte pela inclusão da petição em 

arquivo eletrônico, o editor de texto interno do sistema deverá ser utilizado 

para fazer constar a informação de que há petição anexada. (g.n) Desta 

feita, é necessário salientar que os interessados deverão atender às 

determinações contidas na Resolução supra citada, colaborando para a 

rápida solução do litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015. 

Prosseguindo, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcia 

Antonia Dias Sposito, em decorrência de obscuridade que alega conter na 

decisão exarada no ID. 27898019. Certificada a tempestividade recursal, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Da análise dos 

embargos cumpre-me primeiramente verificar a tempestividade recursal e 

sob este prisma, tenho que a interposição dos presentes Embargos de 

Declaração se deu aprazadamente, consoante se depreende da certidão 

de ID. 29356581, razão pela qual passo à sua apreciação. É pacífico o 

entendimento de que os embargos de declaração constitui-se meio idôneo 

a ensejar o esclarecimento da obscuridade, solucionar a contradição ou o 

suprimento da omissão verificada no veredicto embargado (art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC/2015). Visa à inteireza, à harmonia lógica e à 

clareza do decisum, aplainando dificuldades e afastando óbices à boa 

compreensão e eficaz execução do julgado. Decisão obscura é aquela 

que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do 

texto. Isto é, a obscuridade existe quando a sentença não propicia às 

partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento 

expostos na decisão sufragada pelo julgador. Contraditória é a decisão 

que contém incoerências, ou seja, a contradição caracteriza-se pela 

incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da 

decisão. Já a omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se 

manifestar sobre algum ponto do pedido. Em outras palavras, a decisão é 

omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como 

aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, 

do CPC/2015 (art. 1.022, parágrafo único). Com efeito, os embargos de 

declaração é recurso integrativo, e não substitutivo, de tal modo que não 

se presta à rediscussão da matéria. Não é possível, portanto, que se 

proceda novamente à análise da matéria já decidida por ocasião da 

prolação da sentença. Sobre o alcance dos embargos declaratórios, 

leciona o processualista Humberto Theodoro Júnior, ipsis litteris: O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto 

sobre que devia pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é 

de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão 

que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade 

ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal[1]. Nesse contexto, os 

embargos de declaração têm por principal objetivo esclarecer, 

complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões 

interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 

do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida 

uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a função, 

portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, com 

a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus 

defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, contradição e 

omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 

1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem comprometer 

a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de máxima efetividade 

do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil). Outra não é a previsão do art. 494 do Código de 

Processo Civil de 2015, cuja redação é expressa no sentido de que ao juiz 

é dado modificar a decisão prolatada "para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo" e "por 

meio de embargos de declaração", bem como do art. 1.022 do mesmo 

diploma legal, segundo o qual há cabimento de embargos de declaração 

para: [a] "esclarecer obscuridade"; [b] "eliminar contradição"; [c] "suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento"; e/ou [d] "corrigir erro material". Com base 

nessas premissas, e analisando detidamente o presente feito, verifico que 

a embargante encontrou dificuldade em compreender o teor do decisório 

exarado, eis que, ao seu sentir, não ficou claro qual dos pedidos foi 

indeferido por este juízo, o da inventariante ou o pleito da herdeira. Desta 

feita, não obstante, para esta magistrada, inexista qualquer óbice para a 

integral compreensão da decisão, evola-se da peça de embargos que, tal 

como exarada, não foi suficientemente clara a fim de possibilitar o 

entendimento, de maneira que, sendo certo que as decisões judiciais são 

proferidas para atender aos anseios dos litigantes, e diante da dificuldade 

relatada pela embargante, acertada a utilização da via estreita escolhida a 

fim de elucidar o decisório. Nesta toada, importante salientar que o art. 619 

do CPC dispõe que incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e 

com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em 

juízo ou fora dele, pagar dívidas e realizar as despesas necessárias para 

a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Em decorrência, foi 

frisado no decisório embargado que a interessada e herdeira Márcia 

Antônia discordou do pedido formulado pela inventariante de expedição de 

alvará judicial para a confecção de contrato de arrendamento, ao menos 

da maneira em que pleiteado, e, devido a oposição externada pela 

herdeira, este juízo, observando o artigo 619 do Código de Processo Civil, 

indeferiu a pretensão formulada pela inventariante. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 1.022, I, do CPC/15, RECEBO e JULGO PROCEDENTES os 

presentes Embargos Declaratórios, e, em decorrência, esclareço o 

decisório nos termos acima externados. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 2 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito [1]in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Rio de 

Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1001546-40.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos por ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA, 

através do qual objetiva sanar apontada omissão contida na sentença 

proferida nos autos, a qual teria sido silente acerca da partilha do veículo 
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Marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 Triton 3.2 D, cor preta, ano/modelo 

2012/2013, placa de Várzea Grande/MT (ID. 29186564). Certificada a 

tempestividade recursal, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Da análise do pleito cumpre-me, inicialmente verificar a 

tempestividade do recurso e sob este prisma, tenho que a interposição 

dos Embargos de Declaração se deu aprazadamente, consoante se 

depreende da certidão de ID. 29190794, razão pela qual passo a sua 

apreciação. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração 

constitui-se meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, 

solucionar a contradição ou o suprimento da omissão verificada no 

veredicto embargado (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015). Visa à 

inteireza, à harmonia lógica e à clareza do decisum, aplainando 

dificuldades e afastando óbices à boa compreensão e eficaz execução do 

julgado. Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para 

ensejar a adequada compreensão do texto. Isto é, a obscuridade existe 

quando a sentença não propicia às partes o pleno entendimento acerca 

das razões de convencimento expostos na decisão sufragada pelo 

julgador. Contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, a 

contradição caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a 

fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a omissão ocorre 

quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do 

pedido. Em outras palavras, a decisão é omissa quando deixar de analisar 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC/2015 (art. 1.022, parágrafo 

único). Com efeito, os embargos de declaração é recurso integrativo, e 

não substitutivo, de tal modo que não se presta à rediscussão da matéria. 

Não é possível, portanto, que se proceda, novamente, à análise da matéria 

já decidida. Sobre o alcance dos embargos declaratórios, leciona o 

processualista Humberto Theodoro Júnior, ipsis litteris: “O pressuposto de 

admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade 

ou contradição no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o Tribunal (art. 535, ns. I e II). Se o caso é de omissão, o 

julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, 

escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o 

decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em 

qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os 

embargos de declaração não visam a reforma do acórdão, ou da 

sentença. No entanto será inevitável alguma alteração no conteúdo do 

julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou 

contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal”[1]. Nesse contexto, os 

embargos de declaração têm por principal objetivo esclarecer, 

complementar e aperfeiçoar qualquer decisão judicial (decisões 

interlocutórias, sentenças, decisões monocráticas e acórdãos) (art. 1.022 

do Código de Processo Civil de 2015), de modo a permitir seja oferecida 

uma tutela jurisdicional clara e completa. Esse recurso não tem a função, 

portanto, de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, com 

a revisitação das teses suficientemente versadas, e, sim, de corrigir seus 

defeitos (erro material, erro de cálculo, obscuridade, contradição e 

omissão) (arts. 463 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 494 e 

1.022 do Código de Processo Civil de 2015), os quais podem comprometer 

a utilidade do decisório, em desprestígio à garantia de máxima efetividade 

do direito de ação (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República 

Federativa do Brasil). Outra não é a previsão do art. 494 do Código de 

Processo Civil de 2015, cuja redação é expressa no sentido de que ao juiz 

é dado modificar a decisão prolatada "para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo" e "por 

meio de embargos de declaração", bem como do art. 1.022 do mesmo 

diploma legal, segundo o qual há cabimento de embargos de declaração 

para: [a] "esclarecer obscuridade"; [b] "eliminar contradição"; [c] "suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento"; e/ou [d] "corrigir erro material". Afeto a essas 

premissas, o n. causídico aduz que a sentença proferida por este juízo foi 

omissa em relação ao veículo Marca Mitsubishi, modelo MMC/L200 Triton 

3.2 D, cor preta, ano/modelo 2012/2013, placa de Várzea Grande/MT. De 

fato, apesar de ter constado no relatório da sentença a existência do 

veículo supra, ele não foi objeto de decisão judicial, eis que, na verdade, 

em nenhum momento foi vindicado, por quaisquer dos litigantes, a partilha 

do alusivo automóvel, pelo contrário, a autora alegava que se tratava de 

bem exclusivo e postulava a sua devolução, na medida em que se 

encontrava na posse do demandado. Logo, não houve pedido de partilha 

do automóvel L200, o qual, diga-se, sequer foi devidamente individualizado 

na peça de ingresso, além de inexistir nos autos comprovante da 

propriedade do bem, eis que sequer a CRLV foi encartada ao feito, razão 

pela qual foi excluído do pronunciamento judicial. Consigno, ainda, que na 

peça de resposta o requerido relatou ter vendido o bem, o qual havia sido 

anteriormente partilhado para si em acordo verbal entabulado com a 

requerente. Sob tal aspecto, não havendo pedido de partilha do veículo 

L200, corolário lógico que este juízo não se pronunciaria a respeito da 

"divisão" do alusivo bem. Assim, não constato qualquer equívoco na 

sentença que possa ser sanado por meio de embargos, eis que esta 

magistrada não partilhou o veículo por inexistir pedido neste sentido. ANTE 

O EXPOSTO, recebo os presentes embargos, porquanto tempestivos, mas 

JULGO-OS IMPROCEDENTES. Às providências. Cuiabá/MT, 2 de março de 

2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] in Curso de 

Direito Processual Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 669/670.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1021730-51.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição (com 

pedido de curatela provisória) ajuizado por Carlos Eduardo do Nascimento 

em face de Pedro Augusto do Nascimento, ambos qualificados nos autos. 

Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, que o requerente é 

irmão do curatelando e, este, é portador de deficiência mental e física 

graves, sendo incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a 

sua interdição, vindicando seja nomeado como curador do demandado. 

Recebida a inicial, foi concedido o benefício da assistência judiciária 

gratuita, deferida a liminar, nomeando o requerente como curador 

provisório do requerido, designada audiência de entrevista e determinada 

a realização de perícia judicial, ID. 9032084. Na data aprazada para a 

audiência, foi realizada a entrevista do interditando, ID. 9594865. Na 

sequência, foi determinado que os autos aguardassem a apresentação de 

impugnação e, acaso decorrido in albis, desde logo foi nomeado curador 

especial para a demandada, com o fito de patrocinar a sua defesa. No ID. 

12821237 foi certificado o decurso do prazo para o requerido apresentar 

impugnação, sendo encaminhado o processo para o curador nomeado. 

Sobreveio aos autos a informação de que o perito oficial do juízo não mais 

realizaria a perícia determinada nos autos, razão pela qual foi ordenada a 

realização de estudo psicossocial pela equipe interdisciplinar do juízo, ID. 

15795123. O relatório do estudo interprofissional foi encartado ao feito no 

ID. 19274778. Impugnação, por intermédio da Defensoria Pública, em favor 

do interditando no ID. 22700549. Concitado a se manifestar, o Ministério 

Púbico vindicou pela procedência da demanda, ID. 22790260. Vieram-me 

os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Interdição 

(com pedido de curatela provisória) ajuizado por Carlos Eduardo do 

Nascimento em face de Pedro Augusto do Nascimento, ambos qualificados 

nos autos. Através do presente, o requerente, irmão do demandado, 

objetiva a interdição deste, com sua nomeação como curador, ao 

argumento de que o interditando está impossibilitado de reger sua pessoa 

e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a curatela tem por 

finalidade precípua preservar os interesses do curatelado, notadamente 

no que atine a sua pessoa e aos seus bens. No caso em tela, verifica-se 

que o demandado não apresenta condições de reger sua vida, uma vez 

que documentos acostado a peça de ingresso afirmam que o requerido é 

portador de deficiência mental e física graves, ID. 8862244. Corroborando, 

evola-se do relatório de estudo interprofissional realizado pela assistente 

social e psicóloga que o demandado não se expressa verbalmente, mas 

emite alguns sons, ID. 19274778. Também fora constatado na visita que é 

o autor quem dispensa os cuidados necessários para com o demandado, 

nada havendo a desabonar a sua conduta. Diga-se, ainda, que a parte 

autora é legitimada ativa para requerer a curatela do demandado, nos 

termos do artigo 747, II, do CPC/2015, além de ressair do estudo 
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interprofissional que inexiste qualquer empecilho para que a exerça, de 

maneira que vislumbro que atenderá aos interesses do curatelado, tal 

como já vem fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos 

autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa do curatelando, o 

qual não possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si 

só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é 

medida de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE 

NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, 

DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 

Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que o requerido deve 

ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que o curatelando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA o Sr.Pedro Augusto do Nascimento, qualificado nos autos, por 

incapacidade civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e civis. Por 

conseguinte, NOMEIO o Sr. Carlos Eduardo do Nascimento, irmão do 

curatelando, como seu CURADOR, o que faço com fundamento no artigo 

1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de compromisso, 

incumbindo-se de assistir o curatelando (requerido) nos atos negociais, 

patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além 

dos de natureza civil, bem como de promover tratamento de saúde 

adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 1.774 e 1.781, 

ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução 

do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se na rede mundial de computadores, no site do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando o nome do curatelado e do curador, bem assim as demais 

disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na sequência, 

lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado pelo 

Curador, ocasião em que deverá apresentar em juízo cópia da certidão de 

nascimento do curatelado, conditio sine qua non para a expedição do 

termo de curatela. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento do curatelado, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas pela parte requerente, suspensa, todavia, em 

razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos. Ciência 

ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso 

do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1040345-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENY OLIVEIRA AMANCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA OLIVEIRA DE FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1040345-55.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição (com 

Pedido de Curatela Provisória) ajuizada por Leny Oliveira Amancio em face 

de Antônia Oliveira de Freitas, ambas qualificadas nos autos. Ressai da 

peça de ingresso, em apertada síntese, que a requerente é filha da 

curatelanda e, esta, é portadora de Sequelas de Acidente Vascular 

Cerebral, sendo incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a 

sua interdição, vindicando seja nomeada como curadora da demandada. 

Recebida a inicial, foi concedida os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, indeferida a liminar, designada audiência de entrevista, 

determinada a citação do demandado, nomeado curadora especial à 

requerida e definida a realização de estudo psicossocial, ID. 17092276. O 

relatório do estudo interprofissional foi encartado ao feito no ID. 18211575. 

Na data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista da 

interditanda, ID. 18966516. Na sequência, foi determinado que os autos 

aguardassem a apresentação de impugnação e, acaso decorrido in albis, 

que se intimasse a curadora especial nomeada, com o propósito de 

patrocinar a sua defesa. No ID. 19716937, foi certificado o decurso do 

prazo para a requerida apresentar impugnação, sendo encaminhado o 

processo para a curadora nomeada. Contestação, por intermédio da 

Defensoria Pública, em favor da interditanda no ID. 21222371. Concitado a 

se manifestar, o Ministério Púbico vindicou pela procedência da demanda, 

ID. 22759997. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória ajuizada 

por Leny Oliveira Amancio em face de Antônia Oliveira de Freitas, ambos 

qualificados nos autos. Verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual passo 

à análise do mérito. Analisando os autos, constato que a requerente, filha 

da interditanda, objetiva a curatela desta, com sua nomeação como 

curadora, ao argumento de que a curatelanda está impossibilitada de reger 

sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses da 

curatelada, notadamente no que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que a demandada não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que o atestado acostados a peça 

de ingresso afirma que a requerida é afásica e perdeu os movimentos do 

lado direito do corpo, ID. 16627229. Corroborando, evola-se do estudo 

interprofissional realizado pela assistente social e psicóloga que a 

demandada de fato apresenta o diagnóstico relatado na exordial, bem 

como, que depende constantemente de acompanhamento para a 

realização das suas tarefas de seu cotidiano, tendo em vista o 

agravamento e progressão de seu estado de saúde, ID. 18211575. 

Também fora constatado na visita que é a autora quem dispensa os 

cuidados necessários para com a demandada, nada havendo a 

desabonar a sua conduta. Diga-se, ainda, que a autora é legitimada ativa 

para requerer a curatela da demandada, nos termos do artigo 747, II, do 

CPC/2015, além de ressair do estudo interprofissional que inexiste 

qualquer empecilho para que a exerça, de maneira que vislumbro que 

atenderá aos interesses da curatelada, tal como já vem fazendo. Assim, o 

conjunto probatório aportado aos autos autoriza a conclusão acerca da 

incapacidade relativa da curatelanda, o qual não possui condições de gerir 

os seus interesses da vida civil, por si só, necessitando de auxílio. Dessa 

forma, a procedência do pedido é medida de rigor que ora se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. 

INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS 

ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. 

COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA 
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LEI FEDERAL 13.146/15. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. Restando comprovado pelas provas 

produzidas que o interditando não possui capacidade para os atos da vida 

civil de natureza negocial e patrimonial, a procedência do pedido inicial de 

interdição/curatela se impõe, devendo, entretanto, se limitar a tais atos, 

nos termos do disposto no art. 1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da 

Lei Federal 13.146/15. Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. 

(TJMG; APCV 1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 

05/07/2018; DJEMG 17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com 

a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 

13.146/2015), a Ação de Interdição passou a ter como finalidade a 

colocação da pessoa deficiente, quando necessário, sob Curatela (art. 85 

da lei em estudo) e a definição dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). 

Conforme dispõe o art. 85, §2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a 

curatela é medida extraordinária e visa preservar os interesses da 

curatelanda, em especial os relativamente incapazes, os quais, segundo a 

atual redação legal, são “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, nos termos do artigo 4º, 

III, do Código Civil. A Lei de Inclusão mencionada não mais restringe os 

direitos de forma ampla e genérica, vez que o reconhecimento da 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para 

casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros (artigo 6º). À 

vista disso, conclui-se que o requerida deve ser submetido à curatela, a 

fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 13.146/2015, seja assistido em 

relação aos atos de natureza civil, negocial e patrimonial, porquanto 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de 

gerenciar seus interesses, necessitando de auxílio para administrar sua 

renda, bens e realizar tratamento de saúde. Deste modo, verifico que o 

pedido contido na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado que a curatelanda apresenta quadro de saúde que limita o 

seu discernimento e a impede de gerenciar seus interesses da vida civil 

por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida imperiosa neste 

momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado para o fim de SUBMETER À CURATELA a Sr.ªAntônia 

Oliveira de Freitas, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa 

para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo incólumes os 

seus demais direitos políticos e civis. Por conseguinte, NOMEIO a Srª. Leny 

Oliveira Amancio, filha da curatelanda, como sua CURADORA, o que faço 

com fundamento no artigo 1.775, §1º, do Código Civil, mediante termo de 

compromisso, incumbindo-se de assistir a curatelanda (requerida) nos 

atos negociais, patrimoniais e/ou de mera administração (art. 85 da Lei 

13.146/2015), além dos de natureza civil, bem como de promover 

tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o disposto nos artigos 

1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, DECLARO EXTINTO o feito, 

com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se na rede mundial de computadores, no site do 

Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias, constando o nome da curatelada e da curadora, bem assim as 

demais disposições constantes no artigo 755, §3º, do CPC/2015. Na 

sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, que deverá ser assinado 

pela Curadora. Após, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, 

para averbação à margem do assento de nascimento da curatelada, 

observando-se o disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, 

suspensa a sua exigibilidade diante dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004241-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL CERQUEIRA CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CALDAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo n.º 

1004241-98.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de Ação de Interdição c/c Tutela 

de Urgência Liminar Curatela Provisória ajuizada por Arenil Cerqueira 

Caldas da Silva em face de João Caldas, ambos qualificados nos autos. 

Ressai da peça de ingresso, em apertada síntese, que a requerente é irmã 

do interditando e que este tem pouca capacidade de se expressar, sendo 

incapaz de gerir a sua vida civil, razão pela qual requer a sua interdição, 

vindicando seja nomeada como curadora do demandado. Recebida a 

inicial, foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, 

designada audiência de entrevista, deferida a liminar, nomeando a 

requerente como curadora provisória do requerido, determinada a citação 

do demandado, bem como a realização de prova técnica, ID. 4897860. Na 

data aprazada para a audiência, foi realizada a entrevista do interditando, 

ID. 5818863. Na sequência, foi determinado que os autos aguardassem a 

apresentação de impugnação e, acaso decorrido in albis, desde logo foi 

nomeado curador especial para o demandado, com o propósito de 

patrocinar a sua defesa. Sobreveio aos autos a informação de que o 

perito oficial do juízo não mais realizaria a perícia determinada nos autos, 

razão pela qual foi ordenada a realização de estudo psicossocial pela 

equipe interdisciplinar do juízo, ID 15795713. O relatório de estudo social 

foi encartado ao feito no ID. 22188263. No ID. 22192084, foi certificado o 

decurso do prazo para a requerida apresentar impugnação, sendo 

encaminhado o processo para a curadora nomeada. Impugnação, pela 

curadora especial nomeada, ID. 22782089. Concitado a se manifestar, o 

Ministério Púbico vindicou pela procedência da demanda, ID. 23009399. 

Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Tutela de Urgência Liminar Curatela Provisória ajuizada por 

Arenil Cerqueira Caldas da Silva em face de João Caldas, ambos 

qualificados nos autos. Verifico que o processo se encontra apto para 

julgamento, nos termos do artigo 754 do CPC/2015, razão pela qual passo 

à análise do mérito. Analisando os autos, constato que a requerente, irmã 

do demandado, objetiva a curatela deste, com sua nomeação como 

curadora, ao argumento de que o curatelando está impossibilitado de reger 

sua pessoa e bens. Pois bem. Inicialmente, necessário salientar que a 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

curatelado, notadamente no que diz respeito à sua pessoa e aos seus 

bens. No caso em tela, verifica-se que o demandado não apresenta 

condições de reger sua vida, uma vez que é portador de retardo mental 

moderado, ID. 4869951. Corroborando, evola-se do relatório de estudo 

social realizado pela assistente social que o demandado necessita de 

auxílio de terceiros para administrar a sua vida civil, uma vez que o mesmo 

possui sua condição cognitiva mental comprometida, ID. 22188263. 

Diga-se, ainda, que a requerente possui legitimidade ativa para requerer a 

curatela do demandado, nos termos do artigo 747, II, do CPC/2015, de 

maneira que vislumbro que atenderá aos interesses do curatelando, tal 

como já vem fazendo. Assim, o conjunto probatório aportado aos autos 

autoriza a conclusão acerca da incapacidade relativa do curatelando, o 

qual não possui condições de gerir os seus interesses da vida civil, por si 

só, necessitando de auxílio. Dessa forma, a procedência do pedido é 

medida de rigor que ora se impõe. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO E/OU CURATELA. 

INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL DE 

NATUREZA PATRIMONIAL E NEGOCIAL. COMPROVAÇÃO. ART. 1.767, I, 

DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 84 E 85 DA LEI FEDERAL 13.146/15. 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Restando comprovado pelas provas produzidas que o interditando 

não possui capacidade para os atos da vida civil de natureza negocial e 

patrimonial, a procedência do pedido inicial de interdição/curatela se impõe, 

devendo, entretanto, se limitar a tais atos, nos termos do disposto no art. 

1.767, I, do Código Civil c/c arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15. 

Rejeitada a preliminar e provido em parte o recurso. (TJMG; APCV 

1.0701.16.007891-4/001; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 05/07/2018; DJEMG 

17/07/2018) A respeito, necessário salientar que com a entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015), a Ação de 
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Interdição passou a ter como finalidade a colocação da pessoa deficiente, 

quando necessário, sob Curatela (art. 85 da lei em estudo) e a definição 

dos seus termos (art. 755, II, do CPC/2015). Conforme dispõe o art. 85, 

§2º, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a curatela é medida 

extraordinária e visa preservar os interesses do curatelando, em especial 

os relativamente incapazes, os quais, segundo a atual redação legal, são 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, nos termos do artigo 4º, III, do Código Civil. A Lei de Inclusão 

mencionada não mais restringe os direitos de forma ampla e genérica, vez 

que o reconhecimento da deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, 

dentre outros (artigo 6º). À vista disso, conclui-se que o requerido deve 

ser submetido à curatela, a fim de que, nos termos do art. 85 da Lei 

13.146/2015, seja assistido em relação aos atos de natureza civil, negocial 

e patrimonial, porquanto apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses, necessitando de 

auxílio para administrar sua renda, bens e realizar tratamento de saúde. 

Deste modo, verifico que o pedido contido na exordial merece acolhimento, 

uma vez que ficou demonstrado que o curatelando apresenta quadro de 

saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus 

interesses da vida civil por si só, motivo pelo qual a sua curatela é medida 

imperiosa neste momento. ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de SUBMETER À 

CURATELA o Sr.João Caldas, qualificado nos autos, por incapacidade civil 

relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, mantendo 

incólumes os seus demais direitos políticos e civis e, em decorrência, 

confirmo a liminar deferida nos autos. Por conseguinte, mantenho a 

nomeação da Sra. Arenil Cerqueira Caldas da Silva, irmã do curatelando, 

como sua CURADORA, o que faço com fundamento no artigo 1.775, §1º, 

do Código Civil, mediante termo de compromisso, incumbindo-se de assistir 

o curatelando (requerido) nos atos negociais, patrimoniais e/ou de mera 

administração (art. 85 da Lei 13.146/2015), além dos de natureza civil, bem 

como de promover tratamento de saúde adequado, observando, ainda, o 

disposto nos artigos 1.774 e 1.781, ambos do Código Civil. Por fim, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se na rede mundial de 

computadores, no site do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 01 (uma) vez e no Órgão Oficial por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias, constando o nome do curatelado e da 

curadora, bem assim as demais disposições constantes no artigo 755, 

§3º, do CPC/2015. Na sequência, lavre-se o ALVARÁ DE CURATELA, o 

qual deverá ser assinada pela Curadora, ocasião em que deverá 

apresentar em juízo cópia da certidão de nascimento do curatelado, 

conditio sine qua non para a expedição do termo de curatela. Após, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, para averbação à 

margem do assento de nascimento do curatelado, observando-se o 

disposto no artigo 29, inciso V e artigo 93, ambos da Lei n.º 6.015/73 

(LRP). Custas e honorários pelo demandado, todavia, suspensa a sua 

exigibilidade diante dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

vindicada e que ora concedo, eis que se extrai dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

atendendo aos ditames do art. 98 do CPC/2015. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cuiabá/MT, 02 de março de 2020. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005896-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MISAEL GARCIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PEREIRA OAB - SP268389 (ADVOGADO(A))

FLAVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO OAB - SP197261 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nessas condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se com urgência a 

autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo 

de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009). Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, 

certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009209-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ALMECE MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública - instalado na Comarca de Cuiabá em 05/12/2011 

(Resolução n° 16/2011/PRES-TJMT) - é ABSOLUTA, seja por critério 

econômico ou material, conforme destacado no § 2º do art. 1º da 

Resolução n° 004/2014/TP c/c artigo 24 da Lei n° 12.153/2009. Desta 

forma, o valor atribuído à causa, qualidade das partes e as restrições 

previstas no §1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, em obediência à 

Resolução nº 04/2014/TP e Ofício Circular n° 356/2018-DAPI/CGJ, 

RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para analisar e apreciar a 

matéria, e, por consequência lógica de causa e efeito, DETERMINO a 

remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, com a urgência necessária. Às providências. 

Cumpra-se, com as baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036053-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR PAULO FORTES PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALEXANDRE CORREA MENDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:CITE-SE o requerido, na pessoa do seu 

representante legal (art. 242, § 3º c/c 247, III, ambos do CPC), para, 

querendo, no prazo legal, oferecer contestação (art. 335 c/c 183, § 1º e 

2º, ambos do CPC), consignado às advertências legais. Contestado, 

intime-se o requerente para, querendo, impugnar a contestação em até 15 
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(quinze) dias. No mesmo prazo, deverá especificar as provas que 

pretende produzir, mediante as justificativas necessárias, pena de 

indeferimento. Sucessivamente, intime-se o requerido para, querendo, no 

prazo de até 05 (cinco) dias[1], indicar e justificar as provas que pretende 

produzir, pena de indeferimento. A seguir, ouça-se o MPE. Superadas as 

fases precedentes, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006397-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURIBELA MARIA SALLES DE MESQUITA ANTELLO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057187-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR LIMA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

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

- CEP: 78049-075 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ONIVALDO BUDNY 

PROCESSO n. 1057187-76.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 11.976,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

CLAUDEMIR LIMA DA SILVA Endereço: RUA VINTE E OITO, 07, QUADRA 

04, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-140 POLO PASSIVO: Nome: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Endereço: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 533, AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 553, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-905 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) 

AUTORA acima identificada(s) para para, que se manifeste, acerca da 

certidão do oficial de justiça Id. 29616009, nos termos da certidão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. ATO ORDINATÓRIO: Certidão de 

Impulso Processo Judicial Eletrônico nº. 1011917-29.2019.8.11.0041 

Autorizado pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para, que se manifeste, acerca da 

certidão do oficial de justiça Id. 29616009. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1036350-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CASTRO RANGEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT6983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012592-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FRANCA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060907-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CJ-DM - CONSTRUTORA E INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS GRIGGI PEDROSA OAB - MT5022-O (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, manifestar nos autos no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033539-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BORGATO MAQUINAS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS OAB - SP234573 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. No 

mesmo prazo, deverá especificar as provas que pretende produzir, 

mediante as justificativas necessárias, pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008113-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO OAB - RS45707 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Vistos, MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GERCADI 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. contra suposto ato coator praticado 

pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT com 

objetivo de obter a segurança para declarar a inexistência de relação 

jurídica que a obrigue recolher ICMS na sistemática de cálculo “por dentro”, 

bem como seja reconhecido o seu direito à compensação dos valores 

indevidamente recolhidos. Notifique-se a autoridade nominada como 

coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos (art. 12, parágrafo único da Lei n° 

12.016/2009). Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1055848-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DA SILVA CORREA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA EMEB RITA DE CALDAS CASTRILLON (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Nestas 

condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei nº 

12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino a 

autoridade coatora, no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena de 

desobediência, retificar a Ata de Atribuição nº 016/2019, referente aos 

Técnicos em Manutenção e Infraestrutura/vigilante oportunizando ao 

impetrante o direito de preferência de escolha de lotação e período de 

trabalho, respeitando a ordem de classificação entre eles. Notifique-se a 

autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008169-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME OAB - MT6763-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Logo, não está demonstrado, de forma inequívoca nesta fase de cognição 

sumária, eventual ilegalidade ou aplicabilidade irregular da das normas de 

regência do processo administrativo tributário no ato praticado pelo 

impetrado. Nestas condições, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a 

autoridade indicada como coatora para, querendo, no prazo de até 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique-se e ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 

12 da Lei nº. 12.016/2009). Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008271-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE MOURA REIS QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito de Cuiabá (IMPETRADO)

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro-Norte e Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

Nestas condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da 

Lei nº 12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de 

consequência, determino a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e 

sob pena de desobediência, proceder nova análise do processo 

administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo 
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Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que, para todos os efeitos, o 

cargo de Professor do ensino fundamental - Artes é acumulável com o 

cargo de natureza técnica de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), 

ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários. Notifique-se a 

autoridade coatora para, querendo, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), observado, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 

12.016/2009. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

ouça-se o ilustre representante do Ministério Público (artigo 12 da Lei nº. 

12.016/2009). Após, conclusos. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020. ONIVALDO BUDNY Juiz de Direito CF

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700431 Nr: 35054-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE 

CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, JOÃO 

PAULO NOVAES FILHO - OAB:14089, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO DIAS VIDRAGO - PROC. 

DO MUNIC. DE CUIABÁ - OAB:2901/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 877610 Nr: 15212-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEW, MARIA DE FATIMA BUENO GAMBOA

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

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE SINOP - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, LUIZ ALEXANDRE 

COMBAT DE FARIA TAVARES - OAB:329170, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Vistos.

Petição (f. 123/124) a empresa MAMÃE CANGURU LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, reiterou pedido de bloqueio judicial para adimplir as 

despesas suportadas no atendimento hospitalar. A Defensoria Pública 

requereu extinção do processo (f. 121) em face do evento morte de seu 

assistido.

É a síntese.

 Decido.

Na forma como posta o pleito da empresa MAMÃE CANGURU LTDA (f. 

123/124) possui óbice intransponível para acolhimento, pois, trata-se 

pessoa jurídica de direito privado não integrante da relação processual.

Oportuna lição do ilustre doutrinador Fredie Didier Jr .:

“A legitimidade para agir é requisito de admissibilidade que se precisa 

investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que 

se preencham os “pressupostos processuais” subjetivos para que a parte 

possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da 

demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a 

conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito 

material deduzida em juízo”.

No presente caso, os autos referem-se à Ação de Obrigação de Fazer 

aforada pela Defensoria Pública contra o Estado de Mato Grosso e os 

Municípios de Cuiabá e Sinop.

Imperioso ressaltar ainda, a decisão que deferiu o pedido de liminar impôs 

obrigação de fazer aos requeridos Estado de Mato Grosso e aos 

Municípios de Cuiabá e Sinop (partes legítimas). Portanto, inexiste 

legitimidade ad causam da pessoa jurídica de direito privada MAMÃE 

CANGURU LTDA.

 Desse modo, a decisão liminar não possui o condão de alterar o objeto 

processual para ação de cobrança, tampouco, substituir o polo ativo da 

ação.

 Posto isso, por tratar-se de parte ilegítima nos autos, corroborado pela 

inadequação da via eleita, indefiro o pleito (f. 123/124).

 Por outro lado, ante o lamentável óbito do menor assistido (f. 120), acolho 

o pedido da Defensoria Pública (f. 121) e JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, o que faço com base no art. 485, inciso IX do 

CPC.

 Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas 

e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 791286 Nr: 45360-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Em atenção ao comando (f. 114) foi juntado aos autos cópia do julgado 

que monocraticamente, negou o recurso de Agravo de Instrumento nº 

1013658-67.2018.811.0000 aforado pelo Estado/MT (f. 115/134) contra a 

decisão (f. 86).

Posto isso, não há matéria pendente de deliberação, e sim, apenas 

pendente de cumprimento de decisão.

Nestas condições, cumpram-se integralmente as determinações 

averbadas na decisão (f. 86).

Após, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910934 Nr: 37444-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE SULIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE PESSOA DA SEDUC/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 454391 Nr: 25923-73.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DOS SANTOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT- 9228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença (f. 102/103) julgou improcedente a presente ação e em seu 

dispositivo final registrou que em face da não realização de perícia, 

ordenou restituir o valor à Autarquia Federal requerida.

 Referida ordem está pendente de cumprimento em decorrência das 

inconsistências nos procedimentos burocráticos conforme teor das 

certidões da Secretaria Unificada (f. 109 e 115).

 Posto isso, determino o cumprimento integral da sentença (f. 102/103), 

observando-se o procedimento indicado pela Autarquia Federal na cota 

averbada (f. 115verso).

A seguir, certifique-se o trânsito em julgado da sentença (f. 102/103) e 

arquive-se mediante as baixas de estilo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428367 Nr: 10124-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE MARIA SAVARIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO GOMES DE 

ANDRADE LIMA FILHO -PROC. EST. - OAB:2171/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 433887 Nr: 13159-55.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHERLOCK HOLMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORLY MARIA COSTA DALTRO - 

OAB:4.108/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória julgada improcedente (f. 406/ 407). Por 

força do Recurso de Apelação (f. 431/439), tempestividade (f. 440) e 

contrarrazões (f. 441/453), os autos foram enviados ao TJMT que em 

certidão datada de 07.11.2019 fez o seguinte registro (f. 457):

“... estes autos foram digitalizados, conforme Portaria 151/ 2018 

Pres/TJMT, e que os autos físicos foram baixados à comarca de origem, 

onde deverão permanecer, sem a prática de qualquer ato processual, até 

a conclusão do julgamento a ser proferida no processo eletrônico pela 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. CERTIFICO, finalmente, 

que a conclusão do julgamento deverá ser encaminhada ao Juízo de 

origem, para a devida juntada e demais providências cabíveis”. (destaquei)

Por outro lado, petição (f. 458) o autor da requereu a remessa do 

processo ao TJMT ao argumento que a Turma Recursal decidiu pela 

incompetência do Juizado Especial.

 Entretanto, por envolver recurso digitalizado (f. 457), os atos processuais 

praticados na Instância Superior deverão prosseguir na forma eletrônica.

 Nestas condições, determino a Secretaria diligenciar sobre eventual 

comunicação do TJMT pendente de juntada nestes autos (físicos), sem 

prejuízo de certificar sobre o andamento recursal na forma eletrônica.

Às providências.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Onivaldo Budny

 Cod. Proc.: 1083064 Nr: 2993-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA PEREIRA RAMOS, ISMARIO PEREIRA DOS 

SANTOS, REINALDO RICAS, MARGARETH KRAUSE, SIRLEI BATISTA 

LEITE PINHEIRO, NOELMA PEREIRA DE MACEDO, NIZETE ASVOLINSQUE, 

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA, CALDEIRA E AMORIM FERREIRA LTDA - 

EPP, INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CARTÓRIO 

DO 7º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

CUIABÁ, JOELICE RAMOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

- OAB:12.815, ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - OAB:6.844/MT, 

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - OAB:24.974, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/MT, JOÃO JORGE ALVES DE ARAUJO. - 

OAB:5.252, LUCAS JOSE DE SOUZA - OAB:18638, Roseli Raquel Ricas 

- OAB:16.264

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico aforada por 

MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA contra ILMA PEREIRA 

RAMOS e OUTROS, em trâmite originário na 5ª Vara Cível de Cuiabá, por 

envolver demanda judicial somente entre particulares.

Face a denunciação à lide do INTERMAT, o Juízo da 5ª Vara Cível 

reconheceu a incompetência para processar e julgar a demanda e 

ordenou redistribuição para uma das Varas de Fazenda Pública (f. 295).

Para evitar eventual e hipotética alegação de nulidade processual, já 

mencionado (f. 285/286), determino a citação do INTERMAT, nos termos e 

para os fins ordenados no comando judicial (f. 231), observado a remessa 

dos autos em carga, conforme dispõe o art. 183, § 1º do CPC.

Quanto aos requerimentos remanescentes nestes autos, serão objetos de 

apreciação oportunamente.

Às providências. Cumpra-se.

 Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035723-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DA GUIA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001322-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA LUCIA TOLENTINO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 46 de 716



parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008899-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT7530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Veículos do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1024942-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLAYNE CLARA RAMOS DE AMORIM FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011516-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINORAH PERICIN ESPRENDOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005287-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL CASTILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido e CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para o fim 

de: a) DECLARAR ilegal o condicionamento da expedição do licenciamento 

anual ao pagamento de multa, que não fora regularmente notificada, em 

consonância com o disposto no artigo 281 e seguintes do Código de 

Trânsito Brasileiro; b) DETERMINAR à autoridade impetrada que emita o 

Licenciamento do veículo Caminhão M. BENZ / L 1113, Placa JYQ 3522, 

Renavam n.º 00351030581, referente ao ano de 2019. Por consequência, 

confirmo a liminar deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, o que faço com fulcro no artigo 487, I do 

CPC. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, 

XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF. Encaminhe-se 

cópia desta decisão à(s) autoridade(s) coatora(s), nos termos do artigo 

13 da Lei n° 12.016/2009. P. R. I. Em caso de interposição de apelação, 

observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC. Findo o prazo de 

recurso voluntário, encaminhe-se o processo à instância superior, para o 

reexame necessário, conforme artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008876-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARLA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES OAB - MT23243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Portanto, considerando que a reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento (CPC, artigo 58) 

e que o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo 

(CPC, artigo 59), DECLINO da competência e determino a remessa dos 

autos ao Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, por dependência 

aos autos n. 1035069-09.2019.8.11.0041. Remetam-se os autos ao juízo 

competente. Intime-se. Cumpra-se. Às URGENTES providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008600-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINE STUDZINKI SOUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT11670-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX VIEIRA PASSOS (IMPETRADO)

MARCOS VINÍCIUS DE CARVALHO SANTOS (IMPETRADO)

DENYSE BATISTA ANGELINI (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Bandeirantes, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, INDEFIRO a liminar postulada, eis que ausente o fumus boni juris. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie a Procuradoria 

Geral do Município sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 
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expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se por oficial de justiça 

plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004035-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BARTOLINA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação 

de Cuiabá (IMPETRADO)

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro BANDEIRANTES, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Diante 

do exposto, DEFIRO em termos o pedido liminar pretendido, determinando 

(i) a suspensão do despacho 067/2020; (ii) que a impetrada se abstenha 

de exigir a condição de escolha entre os cargos Técnico em 

Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal, permitindo, via de 

conseqüência, a posse da impetrante nos cargos almejados. Ressalta-se 

que a administração, após a nomeação, posse e organização de lotação e 

escala de trabalho, poderá aferir a compatibilidade de horários entre os 

cargos referidos, desde que a análise utilize os critérios elencados, nos 

termos desta decisão. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora, a fim de que, 

no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na 

oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie a Procuradoria Geral do Município sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009103-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE VIEIRA OLIVEIRA EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO OAB - MT0006797A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORIA DE CONT E MONIT DE PEQ CONTRIBUINTES 

CMPC/SUCOM/SARP/SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Diante do exposto, com fundamento no art. 

64, §1°, do CPC e art. 2° da Resolução n° 023/2013/TP, DECLARO a 

incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, ex officio, do 

processamento e julgamento desta demanda, determinando a sua remessa 

ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal. Intime-se a 

requerente. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009139-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRANTEL EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE MUCHOLOWSKI OAB - PR36942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial, 

a fim de comprovar nos autos o recolhimento das custas e taxa judiciárias 

para a distribuição do presente feito, devendo vincular as guias ao número 

único (1009139-52.2020.8.11.0041), em observância ao Provimento nº 

22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008574-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE ANDREIA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. Alex Vieira Passos (IMPETRADO)

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:Infere-se, portanto, da análise do caderno 

processual, que o esclarecimento acerca da existência do ato coator, 

exige dilação probatória, constatação que atesta a inadequação do 

mandado de segurança, restando ao impetrante socorrer-se da via 

ordinária para deduzir sua pretensão em face da autoridade impetrada. 

Diante do exposto e em vista da inadequação da via eleita, DENEGO A 

ORDEM e julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do §5º do art. 6º da Lei 12.016/09 e art. 485, inciso VI, do CPC. 

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso). Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P. R. I.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39993 Nr: 12988-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6320-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando a juntada do malote de fls.282/283 referente a quitação do 

precatório, impulsiono os autos intimando a parte credora para requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 844910 Nr: 48692-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA GONCALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Considerando o retorno dos autos da instância
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 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894688 Nr: 26312-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPEM-CENTRO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS E 

IMP. DE MADEIRA DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:7413, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897035 Nr: 27591-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIR HADDAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA - SEFAZ, GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL (GCCF)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL BLANCO NETO - 

OAB:4483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830854 Nr: 36546-94.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria Costa 

Pereira Coutinho (Procuradora do Estado) - OAB:OAB/MT 17.459-O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846355 Nr: 49973-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM LAMINADOS DE MADEIRAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733992 Nr: 30259-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZY MARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSAO CENTRAL DE 

CONCURSO PUBLICO UNIFICADO SAD, FUNEMAT - FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEZER COLETO DE ARAÚJO 

JUNIOR - OAB:6.742/MT, JORGE LUIZ HADDAD - OAB:6741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT, KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321041 Nr: 22751-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO INACIO HENSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO 

PLENA (AMBITO ESTADUAL), ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO 

MONIZ DE ARAGÃO PORCIÚNCULA, EDUARDO ALMEIDA SOUZA, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, ANA HELENA DOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA LIDIA SOUZA 

MARQUES - Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, JANAINA PEDROSO 

DIAS DE ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91367 Nr: 1137-63.1990.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CAPELETTO NETO, JUVENAL CAPELETTO, 

ANDRÉ CASTRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA VIEIRA - OAB:67920, 

ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, Berenice Rossi - OAB:13.594/ PR, 

CLARICE PAIM ARNOLD - OAB:18338/RS, ISRAEL GRANVILLE - 

OAB:4469/RS, Maria Paula farina - OAB:22.708, OSVALDO ANICETTO 

BIOLCHI - OAB:11548/RS, REMI JOAO RIGO - OAB:19313/RS, 

ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-A, RUI BARBOSA GAMON - 

OAB:7763/PR, VERA LUCIA DELLA VALLE BIOLCHI - OAB:11581/RS, 

Vera Rosana Kahan martini - OAB:14.523, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olando Alexandrino - 

OAB:5945, ROSALVO PINTO BRANDÃO - OAB:2255-A

 Fica o(a) Advogado(a)WELBER COSTA BAIMA, OAB/MT 7870, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015612-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA FIGUEIREDO ALVES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAMPOS RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SEBASTIANA SANTOS DE SOUSA LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KELLY APARECIDA BRUNO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JACILDO DE MORAIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WILSON CONCEICAO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCIA PEREIRA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões a Recurso 

interposto. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0503098-05.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

do teor da decisão a seguir transcrita, proferida nos autos do processo 

acima identificado. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Vistos. Na decisão anterior, este Juízo 

nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Todavia, 

verifico que não houve, até a presente data, depósito do valor dos 

honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 

871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, DETERMINO expeça-se 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento 

dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito 

bancário na Conta Única do TJMT (art. 535, §3º, II do CPC), sob pena de 

bloqueio dos valores via BacenJud. INTIME-se o Sr. Perito, bem como as 

partes e assistentes técnicos, para imediato início dos trabalhos periciais. 

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. 

Apresentado o laudo, INTIMEM-se as partes para manifestação, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, oportunidade para que seus assistentes 

técnicos apresentem pareceres (artigo 477, parágrafo 1º, do CPC). Os 

honorários periciais serão pagos apenas ao final dos trabalhos periciais, 

depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários. INTIMEM-se. CUMPRA-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899895 Nr: 29768-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS FAGUNDES DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971028 Nr: 9730-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILONIA LORENZON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Tendo em vista o desarquivamento dos autos, intima-se a parte 

requerente para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710715 Nr: 3697-40.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CUIABÁ PREV 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 Certifico que a impugnação à contestação é tempestiva, sendo assim, 

intima-se as partes para apresentarem provas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 723086 Nr: 18664-90.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CARLOS DE ALMEIDA

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

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC., GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - 

OAB:8.858/MT, MALENE MACHADO DE ALMEIDA - OAB:12630/MT

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado 

que impôs ao Estado de Mato Grosso obrigação de fazer.

2. Assim, nos termos do art. 497, “caput” c/c art. 537, ambos do CPC, 
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INTIME-SE o executado cumprir o preceito lhe imposto, no prazo de 30 

(trinta) das, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), 

cientificando-se-lhe de que: a.) dispõe do prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação (art. 536, §4º, do CPC); b.) a impugnação deve 

limitar-se às matérias dispostas no rol do art. 525 do CPC; c.) a 

impugnação, por regra geral, não terá efeito suspensivo (art. 525, §6º c/c 

art. 536, §4º, ambos do CPC).

3. Não adimplida a obrigação, INTIME-SE o exequente a manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, a fim de indicar a forma possível e adequada para 

a satisfação “in natura” da obrigação, ou, requerer sua conversão em 

perdas e danos, hipótese em que deverá desde logo apresentar conta de 

liquidação.

 4. INTIMEM-SE.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768782 Nr: 21696-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 798442 Nr: 4834-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE MELO PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D' AMICO MADI - 

OAB:14322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por 

WELLINGTON DE MELO PEREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

onde pleiteia o fornecimento de medicamento.

2. Em decisão de fls. 311 foi determinado o seguinte: a.) intimação do 

Estado de Mato Grosso quanto à prestação de contas de fls. 301/304; b.) 

intimação da parte autora para manifestar interesse nos autos, sob pena 

de extinção do feito pelo abandono.

3. O Estado de Mato Grosso quanto à prestação de contas de fls. 

301/304, nada requereu; já em relação à parte autora noticiou-se seu 

falecimento, conforme certidão de fls. 316.

4. Vieram-me conclusos. Decido.

5. Assim, considerando o falecimento da parte autora no curso da 

demanda, por tratar-se de pretensão personalíssima, pela perda do objeto 

da presente ação, DECRETO SUA EXTINÇÃO, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

6. Nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil, CONDENO o 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 85, §2º, ambos do CPC.

7. Dê-se ciência do Ministério Público.

8. Não havendo provação no prazo legal, ARQUIVE-SE, com as baixas 

necessárias.

9. P.R.I.

10. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 803158 Nr: 9611-17.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DE SOUZA SILVA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Medida Protetiva para Internação Involuntária, proposta em 

08.03.2013, por Maria Aparecida de Souza em benefício de Diego de 

Souza Silva, pleiteando do Estado de Mato Grosso tratamento adequado 

ao mencionado beneficiário.

2. Em decisão de fls. 221, considerando o lapso temporal da última 

manifestação da parte autora, foi determinado sua intimação para dar 

andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono da causa, nos 

termos do art. 485, III, do CPC.

3. Contudo, não obstante a certidão de fls. 282, fato é que a intimação da 

parte deve ser feita pessoalmente, conforme determina o art. 485, §1º, do 

CPC.

4. Assim, para os fins do art. 485, §1º, do CPC, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte autora para manifestar interesse na causa. 

Prazo: 05 (cinco) dias.

5. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 924134 Nr: 45948-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MENDES BOIÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT, JOSEMAR HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 

8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos.

1. A lide encontra-se resolvida, conforme sentença de fls. 180/181.

 2. Demais, considerando a renúncia dos patronos da exequente quanto 

aos honorários advocatícios (fls. 552/553), a HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais

3. Por fim, em razão da decisão de fls. 543/544, os autos foram 

encaminhados ao executado, porém, nada requereu, razão pela qual 

inexiste qualquer providência a ser deliberada.

4. Assim, ARQUIVE-SE os autos em definitivo.

5. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Thiago de França Guerra

 Cod. Proc.: 1048657 Nr: 45791-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDE DE AMORIM DOS ANJOS

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

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 21.Isso posto, nos termos dos argumentos apresentados e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido dirimido na inicial, 

pelo que CONDENO O ESTADO DE MATO GROSSO a providenciar a 

cirurgia ARTROPLASTIA COM PRÓTESE REVERSA e, por consequência, 

CONVOLO em definitiva a decisão de tutela de urgência concedida “initio 

litis”.22.DECRETO A EXTINÇÃO DA AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.23.Sem custas e 

honorários.24.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.25.Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do 
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CPC.26.P.R.I.27.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766402 Nr: 19158-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARUAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SANTANA NUNES, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ - DIRETORIA DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, RICARDO ALVES DOS 

SANTOS JUNIOR PROC. MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:19.464-MT, RUBI 

FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711088 Nr: 4098-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAASDSDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006658-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JOAO THIAGO DE FRANCA GUERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Processo: 1006658-192020.8.11.0041. 

IMPETRANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME IMPETRADO: 

DIRETOR DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DELEGADOS - AGER Vistos. Cuida-se de ação de Mandado de 

Segurança, distribuída a esse juízo por dependência ao processo nº 

1053793-61.2019.8.11.0041. Vieram-me os autos conclusos. O impetrante 

expressamente requereu a distribuição por dependência da presente ação 

ao mandado de segurança nº 1053793-61.2019.8.11.0041, envolvendo as 

mesmas partes mas com objetos distintos. Com efeito, o artigo 286, I do 

CPC, estabelece a distribuição por dependência quando verificada 

conexão entre as ações: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3o, ao juízo prevento. Por sua vez, o artigo 55 do Código de 

Processo Civil, assim dispõe: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2º Aplica-se o disposto 

no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título 

executivo. § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles. ” Como se vê, serão distribuídas por dependência as ações de 

qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução 

de mérito, for reiterado o pedido, ou quando possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente. No caso em tela, no primeiro mandamus o impetrante 

requereu a liberação do veículo placa AUK9179/RO. Já no presente 

mandado de segurança, o impetrante pugna pela liberação do veículo 

placa JHM-2060. Deste modo, não se trata de hipótese de conexão ou 

continência ensejadora da modificação da competência, porquanto a não 

apreciação das demandas pelo mesmo juízo não representa risco de 

decisões conflitantes. Isso porque as características individuais de cada 

uma das demandas não é irrelevante para o julgamento do conjunto dos 

processos. Assim, embora os pedidos se refiram ao mesmo assunto e 

haja identidade de partes, as pretensões dizem respeito a objetos 

distintos, isto é, cada ação mandamental tem suas características fáticas 

e nela se pretende a liberação de um veículo. Razão disso, não havendo 

conexão a justificar a distribuição por dependência, proceda-se a 

redistribuição dos autos ao juízo que originalmente recebeu o feito por 

distribuição, qual seja a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. JOÃO THIAGO DE FRANÇA GUERRA Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891748 Nr: 24393-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBA MONTAZOLI EIRELI EPP, FAIRUZ BRADAN ALI 

MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS 

PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 910737 Nr: 37365-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOLINA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771269 Nr: 24329-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ, MARIA 

AUXILIADORA PEIXOTO DE MOURA, ERONILDA SILVA MARTINS, ANA 

ARAÚJO QUEIRÓZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376673 Nr: 12752-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLINA DA SILVA ALMEIDA, IVA CARVALHO FRAGA, 

IVANE ALMEIDA DA COSTA, IVANI JOSE DE OLIVEIRA, IVANIL DOS 

SANTOS DA SILVA, IVANIL GOMES FERREIRA DO NASCIMENTO, 

IVANILDE NASCIMENTO DA SILVA, IVANILDE RAMOS DOS SANTOS, 

IVANILDES FERREIRA DOS SANTOS, IVANIR SATHLER REGO, IVONE DE 

MEDEIROS ZAMPRONE, IVONE DOS SANTOS PINHEIRO RODRIGUES, 

IVONE PATERNEZ GONÇALVES, IZA MARIA AVILA DE ASSUNÇÃO, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - SINTEP/MT, IZABEL BISPO DE OLIVEIRA MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746166 Nr: 43361-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006375-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PACHECO DE REZENDE OAB - MT3244-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006375-35.2016.8.11.0041. AUTOR(A): EDSON PACHECO DE REZENDE 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Autos n. 1006375-35.2016.811.0041 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança movida por EDSON PACHECO 

DE REZENDE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em 

síntese, o recebimento do valor de R$ 87.368,41 (oitenta e sete mil 

trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) que, segundo 

o autor foi reconhecido através do Processo Administrativo n. 

687542/2013/SAD, relativo ao seu reenquadramento na carreira. O pedido 

inicial veio instruído com documentos anexados no id. n. 1067006. A inicial 

foi recebida no id. n. 1421863, tendo sido indeferida a tutela antecipada, 

bem como determinado a citação do requerido para apresentar defesa no 

prazo legal. A parte requerida, devidamente citada, deixou de apresentar 

defesa (certidão do id. n. 5823578). Em seguida, foi decretada a revelia do 

requerido, sem aplicação dos seus efeitos, a luz do que determinam os 

artigos 344 e 345, II, do CPC, remetendo os autos ao MPE para 

deliberação. Em petição anexa ao id. n. 6833919, o requerido comparece 

aos autos aduzindo que não houve revelia por parte do ente estatal, bem 

como asseverando que diante do reconhecimento administrativo do pleito 

inaugural deixou de contestar a lide, pugnando pela aplicação do art. 90, 

§4º, do CPC. Já na petição do id. n. 6833990, propugnou pela 

homologação da manifestação da Procuradora do Estado, no sentido de 

reconhecer a procedência do pedido do autor, eis que já reconhecido no 

âmbito administrativo. Em manifestação do id. n. 6852458, o MPE não 

manifestou interesse no feito. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos 

do art. 355, I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de 

maior dilação probatória, precipuamente diante do reconhecimento 

expresso do requerido na procedência da ação. Cuida-se de ação 

proposta na qual a parte Autora é servidor público aposentado, tendo 

proposto através do Processo Administrativo n. 687542/2013/SAD, pedido 

de revisão do pagamento do provento de sua aposentadoria por tempo de 

serviço, elencando em seus pedidos o enquadramento correto; a 

contagem correta do tempo de serviço e o cálculo das horas trabalhadas 

diariamente. Denota-se do documento anexado no id. n. 6754320, que 

houve o reconhecimento do pedido administrativo efetuado pelo autor, bem 

como foi recomendada a homologação do parecer para posterior 

encaminhamento à Gerência de Aposentados – GAP, para atualização e 

enquadramento de classe. Nesse sentido: REEXAME NECESSÁRIO COM 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

COBRANÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO DE PARTE 

DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – 

EXISTÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE QUANTO AOS 

DEMAIS PLEITOS – ASSISTENTE DO SUS – SERVIDOR PÚBLICO 

ENQUADRADO NA CLASSE A QUANDO DE SUA POSSE – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO 

DIRETAMENTE NA CLASSE B, COMO PERMITIA A LEI N. 7.360/2000 – 

ACOLHIMENTO DESTE PLEITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – 

RECONHECIMENTO TÁCITO E PARCIAL DO PEDIDO PELO RÉU – 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – 

OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, § 1º, DA LEI N. 6.899/81 

– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1. Segundo o 

Professor Arruda Alvim, “não há interesse de agir quando do sucesso da 

demanda não puder resultar nenhuma vantagem ou benefício moral ou 

econômico para o seu autor”. Destarte, se, ainda que acolhido 

parcialmente o pedido do autor na via administrativa, remanescer seu 

interesse quanto à análise de outros pedidos formulados na lide, de 

natureza econômica, não há falar-se em carência da ação por falta de 

interesse de agir. (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais: 1986, v. 1, p. 242/243) 2. Correta a sentença que julga 

procedente o pedido de enquadramento originário do servidor diretamente 

na Classe B do cargo por ele ocupado, concluindo ter havido 

reconhecimento tácito do pedido no particular, ao ser acolhido tal pleito na 

via administrativa. É que a conclusão de que houve reconhecimento tácito 

e parcial do pedido pelo réu implica, necessariamente, a procedência da 
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demanda no particular. 4. Consoante entendimento doutrinário e 

jurisprudencial pacíficos, considera-se líquida tanto a sentença em que há 

completa especificação do quantum devido, sem necessidade de qualquer 

conta aritmética, como aquela em que todos os elementos são expressos 

e conhecidos, podendo ser apurado o valor monetário por meio de simples 

cálculos matemáticos. 5. Enquadrando-se o caso dos autos nesta última 

hipótese e em se tratando de condenação do Estado ao pagamento de 

verba remuneratória a servidor público (dívida considerada de valor e de 

natureza alimentar), a correção monetária deve incidir desde o 

inadimplemento ocorrido, quando efetivamente verificou-se o prejuízo 

patrimonial do agente público, aplicando-se o § 1º do art. 1º da Lei n. 

6.899/81.6. De igual modo, escorreita a fixação dos juros em 6% ao ano 

com observância ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação conferida 

pela MP n. 2.180-35/2001, quando a ação de cobrança é proposta e se 

refere a verbas devidas antes da alteração do referido dispositivo legal 

pela Lei n. 11.960, de 29.06.2009. (Apelação / Remessa Necessária 

5879/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2014, Publicado no DJE 

15/07/2014). Ex Positis, considerando o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

determinar o pagamento do valor de R$ 87.368,41 (oitenta e sete mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), acrescidos 

de juros de mora a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da 

data do pedido administrativo para o seu recebimento, via de 

consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Os juros de mora e atualização 

monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Deixo de condenar a parte ré no 

pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme 

prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos 

honorários advocatícios, a despeito da liquidez do débito (CPC, art. 85, § 

4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 3% sobre valor da condenação, a 

ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o 

trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art. 85, § 3º, inc. II). Sentença não sujeita ao reexame necessário 

pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, face a 

exceção do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá/MT, data registrada no sistema 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007656-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA RIO SARARE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILBER NORIO OHARA OAB - MT8261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Adjunta de Licenciamento Ambiental (IMPETRADO)

Coordenador Da Coordenadoria De Licenciamento De Propriedades Rurais 

- Clpr - Sgf- Sema (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita, e para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada no sentido de determinar à autoridade indigitada coatora que 

proceda em 05 dias com a análise do processo administrativo protocolado 

em 21/11/2017, referente ao Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR n. MT 

98914/2017. Consigno que o cumprimento da referida medida deverá ser 

devidamente comprovada nestes autos, no prazo das informações. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei nº. 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, colha-se o parecer ministerial e voltem-me 

os autos cls. para sentença. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1060076-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE LIMA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1016177-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso - DETRAN/MT, Sr. Teodoro Moreira Lopes (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ - 03.533.064/0001-46 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002342-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARVALHO CHARBEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005771-40.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 54 de 716



Parte(s) Polo Ativo:

ROZENI MOHR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E 

CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora do retorno dos autos da 2ª Instância e para, querendo, 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 834286 Nr: 39647-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL - 

SECCIONAL DE MATO GROSSO, ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, JOÃO 

GUILHERME DE OLIVEIRA VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA GERAL DA PGJ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JÚNIOR - OAB:12.264, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - 

OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884892 Nr: 19804-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA BARBOSA DE PAULA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756710 Nr: 8839-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. C. DA COSTA & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUBPROCURADORA DA SUBPROCURADORIA 

GERAL FISCAL DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonel Pio da Silva - 

OAB:13813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358102 Nr: 28506-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PICOLLI TELECOM COMERCIO E PRESTAÇAO DE 

SERVIÇO EM APARELHOS CELULARES LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO COLETA DE ALMEIDA - 

OAB:13554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1010598 Nr: 27844-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREA CHRISTINE LELIS PINEO, CHU EM LAY PAES 

LEME, JORGINA CARDOSO, LUCIMAR MARQUES COSTA, GONÇALINA 

DAS DORES SILVA DE ALENCAR, JANIL LEMES, REGINALDO GOMES DE 

SOUZA NETO, RUFINA DE FRANÇA, MARIA APARECIDA RIBEIRO 

BUSTAMANTE, ROSANIA MARIA DA SILVA, VALTER COLEHO DE 

MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

Impulsiono estes autos para intimar as partes

Para requererem o que entender

de direito

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008418-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACIR FERREIRA BOMFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008418-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2020 17:14:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ACIR FERREIRA BOMFIM CPF Nº 495.400.841-72 - 

CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1318340 2017 / 1469976 2018 / 

1595789 2019 / 1903883 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: 

R$ 4.413,64- DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, tendo como objeto o 

recebimento de créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. 

Considerando que as CDA’s citadas na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 
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§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008813-92.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:20:13 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADNILSON DA SILVA LARA CPF Nº 

631.329.401-78 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1344959; 2017 / 

1537132; 2018 / 1703333e 2019 / 1810563 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.050,89- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte Executada acima 

identificada, tendo como objeto o recebimento de créditos representados 

pelas CDAs indicadas na inicial. Considerando que as CDA’s citadas na 

exordial não se fizeram acompanhar quando de sua distribuição, 

contrariando assim o disposto no § 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - 

LEF, com fundamento nos Arts. 321 c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO 

QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se à 

juntada/anexação das necessárias CDA’s executada, no prazo de TRINTA 

DIAS, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 312, 

Parag. Único do CPC/2015, com a consequente extinção desta Execução 

Fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Art. 485, inc. I do 

CPC/2015. Decorrido o prazo acima para emenda à inicial, com ou sem 

manifestação da Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIME 

imediatamente a Fazenda Pública Municipal Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a inicial (PJe), nos termos 

dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do CPC/2015. PUBLIQUE, 

para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. 

Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA 

DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 6º - 

A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A petição inicial será instruída 

com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se 

estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as 

suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 

intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa 

ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro 

quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 

público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos 

atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 

na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008776-65.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:39:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ZILAIR ISABEL BORGES SILVA CPF Nº 

545.226.091-91 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1259969; 2017 / 

1549198; 2018 / 1611742 e 2019 / 1809723. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. 

VALOR DA CAUSA: R$ 4.174,71- DESPACHO 11010 VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL promovida via 

PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em desfavor da Parte Executada acima, 

tendo como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA's 

em epígrafe, e o valor atribuído à causa foi de R$.4.174,71-. Eis o relato 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. I. Analisando detidamente os autos, 

constata-se que os números das CDA's indicados na petição inicial não 

conferem com as CDA's anexadas contrariando o disposto no § 4º do Art. 

6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, o que impede o regular prosseguimento 

desta ação. II. DÊ-SE VISTA (Pje) destes autos eletrônicos imediatamente 

ao Município Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal que subscreveu 

a exordial, para que promova a necessária EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, 

no prazo de QUINZE DIAS, para que indique corretamente na exordial o 

número das CDA's executadas, se necessário, apresente cópias das 

CDA's corretas, corrigindo o valor da causa para que corresponda ao 

valor da soma das CDA's executadas, sob pena de lhe ser aplicado o 

disposto no Parágrafo único,do Art. 321, do CPC/2015. III. Apresentada a 

EMENDA no prazo acima, com alteração do número das CDA's executadas 

e do valor da causa, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e proceda o Sr. 

Gestor à devida correção no Sistema PJe e Distribuição, CERTIFICANDO 

nestes autos eletrônicos e, após, voltem À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). IV. Entretanto, decorrido prazo SEM cumprimento da 

determinação acima pelo Município Exequente, CERTIFIQUE sobre a 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para sentença de 

extinção. V. INTIME (PJe E DJe) o Município Exequente desta decisão, 

através do Procurador Fiscal que subscreveu a petição inicial (PJe), nos 
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termos dos Arts. 269, § 3º; 270, parágrafo único e 246, § 1º, do 

CPC/2015. VI. PUBLIQUE, para fins do §3º do Art. 205 do CPC/2015. VII. 

CUMPRA, sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema Pje.. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 205. Os despachos, as decisões, as 

sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 246. A citação será feita: ... § 1º Com exceção das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas 

e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, 

as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. 

Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos 

do processo. ... § 3º A intimação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de 

direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial. Art. 270. As intimações 

realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à 

Advocacia Pública o disposto no § 1º do art. 246. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018434-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2019 14:10:06 EMBARGANTE: OESTEMIX 

CONCRETO LTDA CNPJ Nº 00.871.663/0001-81 EMBARGADO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$ 50.607,47- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente em 

30/04/2019 por OESTEMIX CONCRETO LTDA. – CNPJ Nº 

00.871.663/0001-81, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em defesa à 

Execução Fiscal n.º 1026958-70.2018.8.11.0041. A petição inicial veio 

instruída com os seguintes documentos: PROCURAÇÃO (ID 19724036); 

CÓPIA DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 1026958-70.2018 (ID 19724344); AUTO 

DE INFRAÇÃO Nº 3624/2017 (ID’s 19724359; 19724363); CDA Nº 1589322 

(ID 19724370); CRLV (ID 19724374); CONSULTA TABELA FIPE (ID 

19724378); COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL (ID 19724382); 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA (ID’s 19724650-19759623. Vistos em 

Correição Permanente, em 13/08/2019 este Juízo determinou que fossem 

vinculados estes autos e a Execução Fiscal nº 1026958-70/2018, bem 

como a intimação do Município Exequente para se manifestar quanto ao 

bem ofertado como garantia ao Juízo (ID 22522918). Em 13/12/2019 a 

Empresa Embargante requereu a juntada do Comprovante de Recolhimento 

de Custas que acompanham o pedido (ID’s 27375783; 27408627; 

27408629). Em 21/01/2020 o Município Exequente manifestou pela 

RECUSA do bem ofertado como garantia, “Quanto à referida garantia, a 

Fazenda Pública Municipal manifesta-se pela sua RECUSA, uma vez que, 

não raras vezes, os leilões realizados para alienação resultam infrutíferos, 

obstando a satisfação do crédito ou mesmo onerando sobremaneira a 

execução.” sic, bem como requereu a extinção dos autos pela ausência 

de condição da procedibilidade ação (ID 28190949). É o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se na espécie que inobstante haja 

requerimento da Procuradoria da Fazenda Pública Municipal de extinção 

dos presentes Embargos, face à insubsistência da garantia do juízo, é de 

se registrar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

não se pode extinguir os Embargos à Execução sem antes intimar o 

Embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. A propósito, confira-se o seguinte 

acórdão: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM 

OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à 

execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o 

embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

AgRg no REsp 1109989/SP, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013). Além 

disso, o Art. 10 do CPC impõe a este Juízo o dever de oportunizar às 

partes o amplo debate e contraditório, antes de proferir decisão de mérito. 

Assim, considerando que a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal 

recusou o bem ofertado em garantia do Juízo, DÊ-SE VISTA (PJe) à Parte 

Embargante para se manifestar quanto à recusa e/ou substituir o bem 

ofertado em garantia do Juízo, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de 

preclusão e eventual extinção dos presentes embargos com fundamento 

no Art. 485, inc. IV do C.P.C. Decorrido o prazo acima COM ou SEM 

manifestação da Empresa Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetam estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 205. Os despachos, as decisões, 

as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:... IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; ... FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1018434-50.2019.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 30/04/2019 14:10:06 EMBARGANTE: OESTEMIX 

CONCRETO LTDA CNPJ Nº 00.871.663/0001-81 EMBARGADO: MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ VALOR DA CAUSA: R$ 50.607,47- DESPACHO 11010 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL distribuída eletronicamente em 

30/04/2019 por OESTEMIX CONCRETO LTDA. – CNPJ Nº 

00.871.663/0001-81, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em defesa à 

Execução Fiscal n.º 1026958-70.2018.8.11.0041. A petição inicial veio 

instruída com os seguintes documentos: PROCURAÇÃO (ID 19724036); 

CÓPIA DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 1026958-70.2018 (ID 19724344); AUTO 

DE INFRAÇÃO Nº 3624/2017 (ID’s 19724359; 19724363); CDA Nº 1589322 

(ID 19724370); CRLV (ID 19724374); CONSULTA TABELA FIPE (ID 

19724378); COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL (ID 19724382); 

NOTA FISCAL ELETRÔNICA (ID’s 19724650-19759623. Vistos em 

Correição Permanente, em 13/08/2019 este Juízo determinou que fossem 

vinculados estes autos e a Execução Fiscal nº 1026958-70/2018, bem 

como a intimação do Município Exequente para se manifestar quanto ao 

bem ofertado como garantia ao Juízo (ID 22522918). Em 13/12/2019 a 

Empresa Embargante requereu a juntada do Comprovante de Recolhimento 

de Custas que acompanham o pedido (ID’s 27375783; 27408627; 

27408629). Em 21/01/2020 o Município Exequente manifestou pela 
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RECUSA do bem ofertado como garantia, “Quanto à referida garantia, a 

Fazenda Pública Municipal manifesta-se pela sua RECUSA, uma vez que, 

não raras vezes, os leilões realizados para alienação resultam infrutíferos, 

obstando a satisfação do crédito ou mesmo onerando sobremaneira a 

execução.” sic, bem como requereu a extinção dos autos pela ausência 

de condição da procedibilidade ação (ID 28190949). É o relato necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Verifica-se na espécie que inobstante haja 

requerimento da Procuradoria da Fazenda Pública Municipal de extinção 

dos presentes Embargos, face à insubsistência da garantia do juízo, é de 

se registrar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

não se pode extinguir os Embargos à Execução sem antes intimar o 

Embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. A propósito, confira-se o seguinte 

acórdão: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM 

OFERECIDO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

A SUBSTITUIÇÃO DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento no sentido de que não se pode extinguir os embargos à 

execução, face à insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o 

embargante para que possa substituir o bem recusado por outro, ou para 

reforço de penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro 

Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se 

nega provimento.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

AgRg no REsp 1109989/SP, julgado em 26/11/2013, DJe 03/12/2013). Além 

disso, o Art. 10 do CPC impõe a este Juízo o dever de oportunizar às 

partes o amplo debate e contraditório, antes de proferir decisão de mérito. 

Assim, considerando que a Procuradoria da Fazenda Pública Municipal 

recusou o bem ofertado em garantia do Juízo, DÊ-SE VISTA (PJe) à Parte 

Embargante para se manifestar quanto à recusa e/ou substituir o bem 

ofertado em garantia do Juízo, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de 

preclusão e eventual extinção dos presentes embargos com fundamento 

no Art. 485, inc. IV do C.P.C. Decorrido o prazo acima COM ou SEM 

manifestação da Empresa Embargante, CERTIFIQUE sobre tempestividade 

(ATO ORDINATÓRIO) e remetam estes autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do 

CPC. CUMPRA sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito - CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de 

jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado 

às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria 

sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 205. Os despachos, as decisões, 

as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos 

juízes. ... § 3º Os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo 

das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de 

Justiça Eletrônico. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:... IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo; ... FIM

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003755-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DAS EMBREAGENS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DIAS GARGAGLIONE OAB - MT14629-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1003755-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CASA DAS EMBREAGENS LTDA 

- ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Cumpra-se 

imediatamente a decisão emanada da Instância Superior, relativamente à 

decisão proferida pela DD. Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS (id Nº 20838686), nos Embargos de Declaração com Efeitos 

Infringentes dos autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1003488-02.2019.8.11.0000. 2. Às providências. Cuiabá, 14 de agosto de 

2019. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1020197-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1020197-57.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CLARO S.A. EMBARGADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestem se pretendem produzir outras provas, indicando 

em caso positivo, sua pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena 

de preclusão. 2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 23 de novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056921-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ADAMANTINA LIMITADA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, depositar a 

diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais 

e trinta e oito centavos), para Notificação da Autoridade coatora, através 

de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011607-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RADER (IMPETRANTE)

RUDI RADER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA SEFAZ-MT - LUIZ 

GONZAGA DE SOUZA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1011607-57.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: RUDI RADER e outros 

IMPETRADO: DIRETOR DA GERÊNCIA DE CONTA CORRENTE DA 

SEFAZ-MT - LUIZ GONZAGA DE SOUZA Vistos etc. Rudi Rader, 

devidamente qualificado nos presentes autos como impetrante, interpôs no 

id nº 20056781 os presentes Embargos de Declaração em face da r. 

decisão proferida no id nº 19006594 sob o argumento de que houve 

omissão uma vez que os documentos anexados nos autos demonstram 

que o genitor do impetrante reside no estado do Rio Grande do Sul-RS. 

Assim, requer o recebimento dos presentes embargos declaratórios, 

visando que sejam sanados os vícios apontados. No id nº 19887389 a 

parte executada apresentou contrarrazões. Os embargos foram 

interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 do NCPC e 

conforme certificado no id nº 208521111. Vieram os autos conclusos. É o 

Breve Relato. Decido. Os Embargos Declaratórios prestam-se a 

esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições ou erro 

material no julgamento. De plano, verifico que inexiste qualquer razão 

plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do 

embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventual 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser 

acolhida na via eleita. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 

20054781, permanecendo inalterada a decisão de id nº 19006594, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1056553-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ADAMANTINA LIMITADA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

Subprocurador Geral Fiscal do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO Certifico que impulsiono o feito para intimar o autor para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, depositar a diligência para Notificação do 

Impetrado, no valor de R$-36,38 (trinta e seis reais e trinta e oito 

centavos), através de Guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001222-73.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MEURER MOTTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001222-73.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JULIANA MEURER MOTTER 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos, etc. 1. 

Intime-se a parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada no id nº 14805542, no prazo legal. 2. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de outubro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000659-79.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERNANDO PETRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO BITTAR OAB - MT16017-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000659-79.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ANDRE FERNANDO PETRI 

REQUERIDO: LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE e outros (2) Vistos, etc. 

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Indenização Por Danos Morais ajuizada por André Fernando Petri em face 

do Estado de Mato Grosso e Outros. 2. Compulsando os autos, verifico a 

falta do recolhimento das custas processuais. 3. Assim, com fundamento 

no artigo 321, do CPC, assinalo o prazo de 30 (trinta) dias para que o 

requerente comprove o pagamento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC). 4. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Adair Julieta da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1000371-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IVONE MARIA SOARES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL Vistos etc. 1. Trata-se 

de Ação de Indenização Por Danos Morais Com Pedido Liminar, interposta 

por Ivone Maria Soares, em face do Estado de Mato Grosso do Sul, que 

veio redistribuída do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. 2. 

Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 

7.603/2001, para que as partes sejam beneficiadas com a Assistência 

Judiciária, é necessário que se acoste nos autos declaração de que não 

tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu 

sustento próprio ou de sua família, juntamente com a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 3. Deste modo, nos termos do artigo 284 do CPC, concedo 

a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que pague as custas 

judiciais ou comprove sua precária situação econômica, com cópia de 

holerite dos últimos três meses ou Declaração de Imposto de Renda do 

último ano, de forma a demonstrar que o pagamento das custas judiciais 

poderá comprometer seu sustento e de sua família. 4. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 08 de novembro de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001648-85.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE BRITO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO BEZERRA PEGORARO OAB - MT23871/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Conforme legislação processual, impulsiono os autos a fim 

de que se proceda à intimação DA PARTE AUTORA para, querendo, 

apresentar impugnação às contestações apresentadas, no prazo legal. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-12.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPANTANEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001821-12.2018.8.11.0001 REQUERENTE: TRANSPANTANEIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifico que no id nº 16799066 foi 

deferido prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora acostasse a 

CDA objeto da lide, contudo, o documento trazido pela requerente no id nº 

17031990 trata-se de Certidão Positiva de Débitos, e não de CDA. 2. 

Assim sendo, concedo o derradeira prazo de 15 (quinze) dias para que a 

autora traga aos autos a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do 

NCPC. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 03 de maio de 2019. Adair Julieta 

da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002244-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEODOVINO LIBERATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON PAULO DIAS DAMASCENA - ME (REQUERIDO)

VIACAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à decisão proferida nos autos 

impulsiono o presente feito para intimação da parte autora da referida 

decisão ID 27861696 , bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

depositar a diligência do Sr. oficial de Justiça no valor de R$-122,76 (cento 

e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), para Citação das partes, 

através de guia Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001834-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001834-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON BOTELHO DO PRADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT e outros Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Edson Botelho do Prado em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outro, 

na qual objetiva a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade da CDA objeto da demanda e licenciamento e seguro DPVAT 

bem como a baixa do veículo GM Chevette SL, azul, ano 1981, placas 

JYQ-6937, renavam 2346850, chassi 5E11AAC175570. Aduz que foi 

proprietário do citado veículo e que o vendeu a terceiros, além do que a 

ultima notícia que teve do bem foi de que havia sido encaminhado para 

ferro velho. Alega que informou mencionados fatos no Processo 

Administrativo nº 302433/2012 em 11.06.2012. No mérito, pugna pela 

procedência da ação. Instrui a inicial com documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

declinou a competência para este Juízo, conforme decisão de id nº 

14556100. Por decisão de id nº 15693484 foi remetida a apreciação da 

tutela para momento posterior à manifestação da parte contrária, que 

apresentaram, inclusive, em forma de contestação, conforme se vê nos 

ids nº 16074131 e 16149901. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de 

débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o 

pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na 

ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora 

sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja 

julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que o 

requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. 

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos 

que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência. 

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito 

sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante 

de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em 

situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do 

título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. No que 

tange ao pleito de baixa do veículo em voga no cadastro do DETRAN-MT, 

tenho que o mesmo não deve prosperar, uma vez que se confunde com o 

próprio mérito da lide, razão pela qual será apreciado em momento 

oportuno. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não 

estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a 

exigibilidade dos débitos tributários da CDA nº 2017126268. Intime e 

cumpra-se. Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação às contestações. Cuiabá, 06 de dezembro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001834-11.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BOTELHO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001834-11.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDSON BOTELHO DO PRADO 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT e outros Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer Com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

Edson Botelho do Prado em desfavor do Estado de Mato Grosso e Outro, 

na qual objetiva a concessão da tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade da CDA objeto da demanda e licenciamento e seguro DPVAT 

bem como a baixa do veículo GM Chevette SL, azul, ano 1981, placas 

JYQ-6937, renavam 2346850, chassi 5E11AAC175570. Aduz que foi 

proprietário do citado veículo e que o vendeu a terceiros, além do que a 

ultima notícia que teve do bem foi de que havia sido encaminhado para 

ferro velho. Alega que informou mencionados fatos no Processo 

Administrativo nº 302433/2012 em 11.06.2012. No mérito, pugna pela 

procedência da ação. Instrui a inicial com documentos. O feito foi 

inicialmente distribuído no Juizado Especial da Fazenda Pública, que 

declinou a competência para este Juízo, conforme decisão de id nº 

14556100. Por decisão de id nº 15693484 foi remetida a apreciação da 

tutela para momento posterior à manifestação da parte contrária, que 

apresentaram, inclusive, em forma de contestação, conforme se vê nos 

ids nº 16074131 e 16149901. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Tratando-se de medida destinada à suspensão da exigibilidade de 

débito com a Fazenda pública, aplicam-se as regras do art. 151, do Código 

Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do 

crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – 

as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em 

mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento.” 

(grifo nosso) No caso, devem ser analisadas as hipóteses previstas nos 

incisos II e V, do supracitado artigo. Quanto à possibilidade de suspensão 

da exigibilidade do crédito tributário pelo depósito do montante integral do 

valor exigido (inciso II, do art. 151, do CTN), vê-se que se trata de direito 

subjetivo conferido ex vi legis ao devedor, contra qual o credor não pode 

se opor. Cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o 

pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na 

ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora 

sobre bens do devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja 

julgada procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 
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suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que o requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que o 

requerente fez pedido de tutela de urgência de natureza antecipada. 

Analisando os argumentos despendidos pelo requerente, em análise 

sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos 

que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência. 

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito 

sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante 

de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em 

situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do 

título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. No que 

tange ao pleito de baixa do veículo em voga no cadastro do DETRAN-MT, 

tenho que o mesmo não deve prosperar, uma vez que se confunde com o 

próprio mérito da lide, razão pela qual será apreciado em momento 

oportuno. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não 

estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a 

exigibilidade dos débitos tributários da CDA nº 2017126268. Intime e 

cumpra-se. Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar 

impugnação às contestações. Cuiabá, 06 de dezembro de 2018. Adair 

Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002409-19.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGOBERTO ROEDER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGOBERTO ROEDER OAB - 205.068.641-20 (REPRESENTANTE)

GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA OAB - MT23664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002409-19.2018.8.11.0001 REQUERENTE: INGOBERTO ROEDER - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência/Inexigibilidade de Tributos c/c Tutela Provisória 

e Indenização Por Dano Moral proposta por Ingo Transportes – ME em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a concessão de 

tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CDA nº 2017492697 

bem como o protesto da referida CDA. Aduz que foi impedida de realizar 

compras no comércio em razão de protesto da CDA nº 2017492697, a 

qual trata-se de indevida cobrança de TACIN – Taxa de Segurança contra 

Incêndio. No mérito, pugna pela procedência da ação. Instrui a inicial com 

documentos. Por despacho de id nº 16888854 foi determinada a emenda á 

inicial no sentido de demonstrar a hipossuficiência ou realizar o pagamento 

das custas judiciais, ocasião em que a parte autora recolheu as custas 

judicias, como se vê nos ids nº 17297035 e 17297039. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Tratando-se de medida destinada à 

suspensão da exigibilidade de débito com a Fazenda pública, aplicam-se 

as regras do art. 151, do Código Tributário nacional, in verbis: “Art. 151 – 

Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito 

do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos 

das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento.” (grifo nosso) No caso, devem ser 

analisadas as hipóteses previstas nos incisos II e V, do supracitado artigo. 

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

pelo depósito do montante integral do valor exigido (inciso II, do art. 151, do 

CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido ex vi legis ao 

devedor, contra qual o credor não pode se opor. Cumpre salientar que tal 

depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa 

justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja 

promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens do 

devedor/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada 

procedente, o depósito efetuado pelo requerente será devolvido. 

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151do CTN, não 

se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do 

Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito 

prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se 

pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o 

condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito 

constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a 

suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido. No 

caso em exame, verifica-se que a requerente não exerceu o seu direito 

subjetivo, ou seja, não o requereu, tampouco realizou o depósito do 

montante integral dos débitos aqui discutidos. Dessa forma, não há que se 

suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do 

CTN. Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela 

antecipada (inciso V do art. 151 do CTN), frise-se, de início, que para a 

concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, 

quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; já para a concessão de tutelas de evidência, 

faz-se indispensável independentemente da demonstração do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a caracterização do 

abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu; as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Na hipótese, a requerente almeja a 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário para evitar um dano irreparável ou de difícil 

reparação e que para sua concessão faz-se indispensável o 

preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e §§. Analisando os 

argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria 

dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham 

a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua 

pretensão para a concessão da medida de urgência, na medida em que a 

o é legítima a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN 

cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto instituída como 

contraprestação a serviço essencial, específico e divisível. Nesse sentido: 

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO – 

REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – COBRANÇA DA TACIN 

(TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) – CONTRAPRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO PÚBLICO INSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL – LEGALIDADE 

RECONHECIDA – DECISÃO NÃO RETRATADA. No caso concreto, a 

cobrança da taxa de segurança contra incêndio foi instituída por lei 

estadual, regulamentada por decreto, cuja constitucionalidade foi 

reconhecida pelo Tribunal Pleno deste Sodalício”. (Ap 65642/2015, 

DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) 

Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito 

sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante 

de uma certeza quase absoluta do direito do requerente verificada em 

situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do 

título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, não estando presentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim de suspender a exigibilidade da CDA 

nº 2017492697 bem como do protesto da referida CDA. Intime e 

cumpra-se. Providencie-se a citação e intimação do requerido, para 

querendo, apresentar a sua defesa no prazo legal. Cuiabá, 04 de 

fevereiro de 2019. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002644-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002644-83.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SILVERIO SOARES DE 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. 

Inicialmente, tenho que o DETRAN-MT é parte necessária para figurar no 

polo passivo da presente ação, porquanto é responsável por manter 

intercâmbio com a SEFAZ para arrecadação do imposto bem como para 

informar os proprietários de veículos. 2. Nos termos do artigo 4º da Lei 

1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 7.603/2001, para que as 

partes sejam beneficiadas com a Assistência Judiciária, é necessário que 

se acoste nos autos, além da declaração de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família, a prova de seu rendimento mensal. No entanto, não foram 

satisfeitas as condições impostas pela legislação vigente, bem como não 

houve o pagamento das custas judiciais. 3. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para 

que providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três 

meses ou Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da petição inicial 

(parágrafo único, do artigo 321) e extinção do processo, conforme 

disposto no § único, do art. 115, do NCPC. 4. Intime-se e cumpra-se. 5. 

Após, à conclusão. Cuiabá, 08 de março de 2019. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001843-70.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAILDE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Conforme legislação processual, impulsiono os autos a fim de que se 

proceda à intimação da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo legal. Cuiabá, 08 de janeiro de 2020. Analista 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JUNIOR CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE OAB - PA19393 (ADVOGADO(A))

ALEX CRISTIANO GOMES OAB - PA12871-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1002042-92.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO JUNIOR CHAGAS 

REQUERIDO: FRANCINALDO DA SILVA BARBOSA e outros (2) Vistos etc. 

Roberto Júnior Chagas, devidamente qualificado nos presentes autos 

como requerente, interpôs no id nº 17515241 os presentes Embargos de 

Declaração Com Efeitos Modificativos em face da r. decisão proferida no 

id nº 16797002 sob o argumento de que houve omissão uma vez que a 

decisão foi genérica. Assim, requer o recebimento dos presentes 

embargos declaratórios, visando que sejam sanados os vícios apontados. 

Os embargos foram interpostos no prazo legal, como disciplina o art. 1.023 

do NCPC e conforme certificado no id nº 19911775. Vieram os autos 

conclusos. É o Breve Relato. Decido. Os Embargos Declaratórios 

prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões, contradições 

ou erro material no julgamento. De plano, verifico que inexiste qualquer 

razão plausível para acolher os Embargos, posto que a irresignação do 

embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventual 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não pode ser 

acolhida na via eleita. Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios de id nº 

17515241, permanecendo inalterada a decisão de id nº 16797002, ante a 

inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503616-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

0503616-92.2015.8.11.0041 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Certifique-se o 

Sr. Gestor Judiciário a tempestividade dos embargos de declaração de ids 

nº 24244845 e 24773325. 2. Sendo tempestivos, intimem-se as partes 

adversas para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias em razão do 

efeito infringente. 3. Após, à conclusão. 4. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021624-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021624-55.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – 

Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, 

ainda, pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade 

os fatos que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Cuiabá, 08 de julho de 2019. ADAIR JULIETA 

DA SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-36 CAUTELAR FISCAL

Processo Número: 1013680-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J P MARTINS AVIACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZAVALA OAB - SP185740 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GONZALES BARRETO OAB - SP203615 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1013680-65.2019.8.11.0041 Embargante : J P MARTINS AVIACAO LTDA 

Embargado : ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 1 – Manifestem-se 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas que, ainda, 

pretendem produzir, justificando-as e indicando como objetividade os fatos 

que com elas desejam demonstrar. 2 - Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Cuiabá, 11 de julho de 2019. ADAIR JULIETA DA SILVA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008985-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI OAB - SP422389 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1008985-68.2019.8.11.0041 AUTOR(A): PERSIO OLIVEIRA LANDIM RÉU: O 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por Pérsio Oliveira Landim em face do 

Estado de Mato Grosso, que veio redistribuída da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá. 2. Compulsando os autos, verifico que a parte 

autora propôs a presente ação, além do Estado de Mato Grosso, em face 

da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, que, no entanto, não 

possui capacidade jurídica para figurar no polo passivo desta ação. 3. Nos 

termos do artigo 98 e seguintes e do artigo 3º, § 2º da Lei Estadual 

7.603/2001, para que as partes sejam beneficiadas com a Assistência 

Judiciária, é necessário que se acoste nos autos declaração de que não 

tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu 

sustento próprio ou de sua família, juntamente com a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 4. Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC, assinalo 

o prazo de 30 (trinta) dias para que o requerente providencie a 

regularização correta do polo passivo da presente ação, bem como para 

que pague as custas judiciais ou comprove sua precária situação 

econômica, com cópia de holerite dos últimos três meses ou Declaração 

de Imposto de Renda do último ano, de forma a demonstrar que o 

pagamento das custas judiciais poderá comprometer seu sustento e de 

sua família, sob pena de indeferimento da petição inicial (parágrafo único, 

do artigo 321, do CPC) e extinção do processo, conforme disposto no § 

único, do art. 115, do NCPC. 5. Intime-se e cumpra-se. 6. Após, à 

conclusão. Cuiabá, 15 de julho de 2019. Adair Julieta da Silva Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010541-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ARRUDA BARROSO (EMBARGANTE)

RODRIGO ARRUDA BARROSO (EMBARGANTE)

FLAVIA ARRUDA BARROSO ASSIS E SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MOTTA RAMOS OAB - MT13263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)

 

Vistos etc... 1. Primeiramente verifico que a parte não informou o numero 

do processo executivo que pretende embargar, assim sendo, concedo o 

prazo de 10 (dez) dias para que promova a emenda à inicial indicando os 

autos que pretende a distribuição do presente por dependência. 2. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 23 de julho de 2019. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 987837 Nr: 17614-87.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531

 Autos n. 17614-87.2015.8.11.0041.

Trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, a 

qual postula a extinção do feito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

É o relatório. Decido.

 Ante o pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representado 

pelas CDAs que instruíram a presente ação, e, consequentemente, julgo 

extinto o processo nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Homologo o pedido de renúncia ao prazo recursal.

Custas pela parte executada.

Certificado o trânsito em julgado, em seguida, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

 Em Regime de Exceção - Provimento n. 03/2020-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1005859 Nr: 25839-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT

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

MERLIN - OAB:13571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 25839-96.2015.8.11.0041.

I – Encaminhe imediatamente a central de conciliação conforme decisão 

antecedente.

Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008413-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCINDINO AUGUSTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008413-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2020 17:02:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARCINDINO AUGUSTO GOMES CPF Nº 

432.234.601-44 - CONTRIBUINTE 20856. CDA's Nºs 2016 / 1365660 e 

2019 / 1788260. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.4.35.031.0249.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.368,64 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 
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ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 
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remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 
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bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008472-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 08:42:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JEAN CARLOS GOMES BEZERRA CPF Nº 

594.631.041-00 - CONTRIBUINTE 734812824. CDA's Nºs 2016 / 1284694; 

2017 / 1523622; 2018 / 1638444 e 2019 / 1836792. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.42.013.0150.026. VALOR DA CAUSA: R$ 4.716,05- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 
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termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008426-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2020 17:35:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADELAR SCHRADER CPF Nº 448.080.380-72 - 

CONTRIBUINTE 111878. CDA's Nºs 2016 / 1268119; 2017 / 1559062; 2018 

/ 1606431 e 2019 / 1802178. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.7.14.042.0149.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.012,40- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 
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manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 
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remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 
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bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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8.053,94- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 
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do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 
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móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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R$ 5.427,33- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. 

CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de 

mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada 

com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente 

execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente 

conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido 

atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que 

no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar 

da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios 

será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º 

CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE 

TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a 

Parte Executada será contado a partir da sua intimação da penhora, 

conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição 

da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no 

endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), 

sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela 

Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e 

sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação 

(ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO 

DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 73 de 716



ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008609-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:51:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PEDRO ROBERTO LOPES CPF Nº 482.322.461-20 - 

CONTRIBUINTE 328377. CDA's Nºs 2016 / 1323130; 2017 / 1451674; 2018 

/ 1686992 e 2019 / 1791162. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.35.019.0290.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.351,15- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008601-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:47:45 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ANTONIA MARTINS DA SILVA CPF Nº 

318.419.881-20 - CONTRIBUINTE 21554. CDA's Nºs 2016 / 1266276; 2017 

/ 1488852; 2018 / 1666414 e 2019 / 1778091. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.051.0108.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.389,60- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 78 de 716



próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008610-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO PEREIRA DA MATA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008610-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:51:29 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ABILIO PEREIRA DA MATA CPF Nº 047.954.151-53 

- CONTRIBUINTE 21107. CDA's Nºs 2016 / 1333319; 2017 / 1567473; 2018 

/ 1670532 e 2019 / 1788458. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.35.088.0059.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.398,95- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 81 de 716



correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008611-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:51:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: G.B. DA SILVA COMERCIO - EPP CNPJ Nº 

02.512.433/0001-51 - CONTRIBUINTE 734828716. CDA's Nºs 2020 / 

1929831; 2020 / 1929832 e 2020 / 1929833. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

136041 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 3.426,70- DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 
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próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008649-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 14:46:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ARETUZA CALEGARI CPF Nº 853.298.431-20 - 

CONTRIBUINTE 734831276. CDA's Nºs 2016 / 1270394; 2017 / 1507915; 

2018 / 1703736 e 2019 / 1902782. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.3.14.023.0321.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.021,06- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 
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correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 
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instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008580-95.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 12:50:38 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO LOPES DA COSTA FILHO CPF Nº 

034.612.621-53 - CONTRIBUINTE 346942. CDA's Nºs 2016 / 1287708; 

2017 / 1511311; 2018 / 1664370 e 2019 / 1796240. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.011.0106.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.098,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 
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próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
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autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 
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prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CUIABÁ EXECUTADA: LUCIANA COLNAGO GAMBALLI CPF Nº 
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.35.078.0727.058. VALOR DA CAUSA: R$ 

2.144,82- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 
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13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 
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penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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2.774,41- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 
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321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 
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partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 
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prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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11.172,30- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 
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termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008843-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008843-30.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:20:00 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MARTINS CPF Nº 

075.236.451-00 - CONTRIBUINTE 39751. CDA's Nºs 2016 / 1374448; 2017 

/ 1553954; 2018 / 1663511 e 2019 / 1834051. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.44.002.0275.016. VALOR DA CAUSA: R$ 4.120,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 
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manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 
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remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 
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bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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Nº 01.9.35.068.0452.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.519,83 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 
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termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 
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preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:49:22 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA LUCINEY DOS SANTOS CPF Nº 
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2018 / 1607271 2019 / 1899492 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.34.009.0202.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.386,35- DESPACHO 

11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via PJe, em relação à Parte 

Executada acima identificada, tendo como objeto o recebimento de 

créditos representados pelas CDA’s indicadas na inicial. Considerando 

que a PETIÇÃO INICIAL ESTÁ INCOMPLETA, pois não indica 

expressamente todas as CDA’s que instruíram a exordial, nos termos dos 

Arts. 771 e 801 do CPC/2015 c/c Art. 1º da Lei nº 6+830/1980 - LEF, 

DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À INICIAL, procedendo-se 

expressamente à indicação na exordial das CDA’S que se pretende 

executar, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem os 

autos À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra-se sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF 

-Lei nº 6.830/1980 - LEF Art. 1º - A execução judicial para cobrança da 

Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo 

Código de Processo Civil. - CÓDIGO PROCESSO CIVIL: Art. 183. A União, 

os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 

dos atos e dos termos do processo. ... § 3o A intimação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão 

de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial. Art. 

270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, 
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na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008606-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:50:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: G.B. DA SILVA COMERCIO - EPP CNPJ Nº 

02.512.433/0001-51 - CONTRIBUINTE 734828716. CDA's Nºs 2020 / 

1929831; 2020 / 1929832 e 2020 / 1929833. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

136041 - ISSQN. VALOR DA CAUSA: R$ 3.426,70- DECISÃO 898 VISTOS, 

EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a 

dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados nas 

Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008851-07.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:41:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GERALDO DE SABOIA CAMPOS CPF Nº 

023.571.518-20 - CONTRIBUINTE 882. CDA's Nºs 2016 / 1360815; 2017 / 

1484033; 2018 / 1670580 e 2019 / 1876555. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.4.44.003.0073.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.444,47- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008861-51.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:51:40 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: MARIA OLGA DE SIQUEIRA DE MORAIS CPF Nº 

204.012.309-10 - CONTRIBUINTE 734840189. CDA's Nºs 2016 / 1291341; 

2017 / 1498671; 2018 / 1718788 e 2019 / 1789858. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.31.034.0386.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.644,36- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:37:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL FERNANDES PEREIRA CPF Nº 

080.003.361-20 - CONTRIBUINTE 9187. CDA's Nºs 2016 / 1255192; 2017 / 

1527274; 2018 / 1711763 e 2019 / 1784481. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.33.011.0348.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.983,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008855-44.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:48:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO CPF Nº 

288.637.802-00 - CONTRIBUINTE 95554. CDA's Nºs 2016 / 1329257; 2017 

/ 1496269; 2018 / 1658855 e 2019 / 1862851. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.032.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.934,29 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008858-96.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:49:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: SILVIO CELIO DE SOUZA CPF Nº 412.002.091-68 - 

CONTRIBUINTE 35023. CDA's Nºs 2016 / 1290228; 2017 / 1459912; 2018 / 

1692616 e 2019 / 1911965. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.33.009.0250.013. VALOR DA CAUSA: R$ 3.288,36- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008860-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MOREIRA CAPARICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008860-66.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:51:07 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CARLOS ALBERTO MOREIRA CAPARICA CPF Nº 

081.418.514-20 - CONTRIBUINTE 100784. CDA's Nºs 2016 / 1265318; 

2017 / 1497807; 2018 / 1718819 e 2019 / 1802669. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.7.15.069.0360.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.190,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008882-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 10:31:37 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VINICIUS FISCHER DE CARVALHO CPF Nº 

021.211.731-96 - CONTRIBUINTE 734992451. CDA's Nºs 2016 / 1314144; 

2017 / 1567367; 2018 / 1593282 e 2019 / 1784579. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.41.034.0317.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.026,57- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 
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ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 
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(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 
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causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 
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CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 
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espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008892-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 10:52:34 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: REUMILDA MORGAN CPF Nº 838.285.591-15 - 

CONTRIBUINTE 400375. CDA's Nºs 2016 / 1254671; 2017 / 1476214 e 

2019 / 1834567. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.9.32.007.0132.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.884,40- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 
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pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008602-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSUES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008602-56.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 27/02/2020 13:48:09 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MAKSUES LEITE CPF Nº 667.449.541-72 - 

CONTRIBUINTE 734858466. CDA's Nºs 2016 / 1305024; 2017 / 1466223; 

2018 / 1681916 e 2019 / 1799612. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.14.081.0072.001. VALOR DA CAUSA: R$ 7.302,13- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 129 de 716



TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008859-81.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:50:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA CPF Nº 

148.486.512-04 - CONTRIBUINTE 328867. CDA's Nºs 2016 / 1355334; 

2017 / 1560485; 2018 / 1624809 e 2019 / 1845567. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.4.25.025.0266.002. VALOR DA CAUSA: R$ 3.937,53- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008419-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 26/02/2020 17:27:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALBERTO SOARES DA SILVA CPF Nº 

111.260.861-34 - CONTRIBUINTE 734987936. CDA's Nºs 2016 / 1374778; 

2017 / 1472760; 2018 / 1712204 e 2019 / 1793586. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.24.060.0344.001 VALOR DA CAUSA: R$ 4.055,78- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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01.5.34.013.0202.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.625,58 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008884-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 10:36:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: VALDEIR MORAES CPF Nº 207.473.221-04 - 

CONTRIBUINTE 377712. CDA's Nºs 2016 / 1366028; 2017 / 1500464; 2018 

/ 1649987 e 2019 / 1896924. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.084.0848.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.195,25- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008908-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:19:59 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADROALDO MESQUITA DA COSTA NETO CPF Nº 

318.008.400-63 - CONTRIBUINTE 314203. CDA's Nºs 2016 / 1311995; 

2017 / 1563348 e 2019 / 1796131. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.42.035.0039.006. VALOR DA CAUSA: R$ 2.977,44- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008903-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL XAVIER DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008903-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:15:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MANOEL XAVIER DE MORAES CPF Nº 

205.817.001-63 - CONTRIBUINTE 266421. CDA's Nºs 2016 / 1364143; 

2017 / 1490774; 2018 / 1636043 e 2019 / 1786076. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.14.046.0258.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.233,93- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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CONTRIBUINTE 734786644. CDA's Nºs 2016 / 1324809; 2017 / 1541366; 

2018 / 1705131 e 2019 / 1808283. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.35.031.0180.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.259,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008906-55.2020.8.11.0041 
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CUIABÁ EXECUTADO: PATRICK URIOSVALDO RODRIGUES CPF Nº 
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01.1.43.003.0210.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.507,05- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:49:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LINDOMAR DIAS DE OLIVEIRA CPF Nº 

206.958.961-72 - CONTRIBUINTE 82662. CDA's Nºs 2016 / 1276658; 2018 

/ 1672881 e 2019 / 1835014. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.32.038.0640.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.214,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008901-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008901-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:15:05 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: MARCIA CONCEICAO DOS SANTOS CPF Nº 

702.901.301-82 - CONTRIBUINTE 734858393. CDA's Nºs 2016 / 1263519; 

2018 / 1714509 e 2019 / 1840632. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.35.018.0230.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.835,11- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008919-54.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:44:03 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME CNPJ Nº 

03.470.648/0001-10 - CONTRIBUINTE 58860. CDA's Nºs 2016 / 1355742; 

2017 / 1508406; 2018 / 1687090 e 2019 / 1800473. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.32.001.0165.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.971,35- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008907-40.2020.8.11.0041
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ANTONIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008907-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:16:55 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANA ANTONIA DA SILVA CPF Nº 171.868.111-91 - 

CONTRIBUINTE 382867. CDA's Nºs 2016 / 1277282; 2017 / 1468034; 2018 

/ 1628422 e 2019 / 1788742. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.11.003.0226.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.979,80- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:12:01 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIZ FERNANDO PEREIRA CPF Nº 030.856.001-91 - 

CONTRIBUINTE 360234. CDA's Nºs 2016 / 1309650; 2017 / 1453574; 2018 

/ 1607178 e 2019 / 1835410. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.2.44.037.0080.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.234,65- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008840-75.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:15:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUIS LARANJEIRA DOS SANTOS CPF Nº 

838.271.458-72 - CONTRIBUINTE 80568. CDA's Nºs 2016 / 1376055; 2017 

/ 1457585; 2018 / 1615579 e 2019 / 1820108. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.22.014.0225.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.986,18 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 
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TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 
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já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008815-62.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:21:26 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADRIANA APARECIDA DE ARRUDA CPF Nº 

001.846.931-01 - CONTRIBUINTE 734913979. CDA's Nºs 2016 / 1374594; 

2017 / 1546325 e 2018 / 1653518. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

02.2.24.104.0324.034. VALOR DA CAUSA: R$ 3.060,12 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 
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no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 
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determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 
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reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008786-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR JOSE DONATONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008786-12.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:46:50 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMIR JOSE DONATONI CPF Nº 655.709.448-34 - 

CONTRIBUINTE 251960. CDA's Nºs 2016 / 1378360; 2018 / 1699200 e 

2019 / 1791755. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.41.039.0571.031. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.297,20 DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 
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ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008818-17.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:25:12 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE CETRA DE ANDRADE CPF Nº 275.606.511-00 

- CONTRIBUINTE 333846. CDA's Nºs 2016 / 1304538; 2017 / 1575825; 

2018 / 1612935 e 2019 / 1784183. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.3.23.020.0034.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.987,68- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 
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VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:11:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ANTONIO LUIZ DE AMORIN CPF Nº 062.291.581-91 
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/ 1716279 e 2019 / 1804201. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.9.14.016.0369.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.847,65 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 
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tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:11:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: CHAFIC SAMIR FEGURI CPF Nº 883.829.581-68 - 

CONTRIBUINTE 734813192. CDA's Nºs 2016 / 1303346; 2017 / 1452555; 

2018 / 1702401 e 2019 / 1907205. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.027.0034.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.766,73- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 
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VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008797-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETACIR LUIZ PEROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008797-41.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:12:17 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ETACIR LUIZ PEROTTO CPF Nº 316.953.969-87 - 

CONTRIBUINTE 401418. CDA's Nºs 2016 / 1330530; 2017 / 1457180; 2018 

/ 1620699 e 2019 / 1820392. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

04.1.31.013.0048.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.476,66- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 179 de 716



tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008795-71.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:11:56 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: DELMARE ANTONIO DE FREITAS CPF Nº 

022.317.351-72 - CONTRIBUINTE 33259. CDA's Nºs 2016 / 1267124; 2017 

/ 1554115; 2018 / 1636035 e 2019 / 1789809. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.31.034.0205.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.569,06- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 
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VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 
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processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 
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por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008801-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DIVINO SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008801-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:14:54 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: FERNANDO DIVINO SIQUEIRA CPF Nº 

551.516.471-72 - CONTRIBUINTE 365206. CDA's Nºs 2016 / 1365488; 

2017 / 1469507 e 2019 / 1798562. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.13.054.0486.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.971,11 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 
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tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 
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Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008787-94.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:50:18 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: AMARILDO BORTOLUSSI CNPJ/CPF Nº 

373.457.530-34 - CONTRIBUINTE .. CDA's Nºs 2016 / 1336631 2017 / 

1559563 2018 / 1654989 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº .. VALOR DA CAUSA: 

R$ 3.441,42 DESPACHO 11010 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE... 

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ via 

PJe, em relação à Parte Executada acima identificada, tendo como objeto o 

recebimento de créditos representados pelas CDAs indicadas na inicial. 

Considerando que as CDA’s citadas na exordial não se fizeram 

acompanhar quando de sua distribuição, contrariando assim o disposto no 

§ 4º do Art. 6º da Lei nº 6.830/1980 - LEF, com fundamento nos Arts. 321 

c/c 183, do CPC/2015, DETERMINO QUE SE PROCEDA A EMENDA À 

INICIAL, procedendo-se à juntada/anexação das necessárias CDA’s 

executada, no prazo de TRINTA DIAS, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do Art. 312, Parag. Único do CPC/2015, com a 

consequente extinção desta Execução Fiscal sem resolução do mérito, 

com fundamento no Art. 485, inc. I do CPC/2015. Decorrido o prazo acima 

para emenda à inicial, com ou sem manifestação da Procuradoria Fiscal 

Municipal Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade e voltem os autos 

À CONCLUSÃO. INTIME imediatamente a Fazenda Pública Municipal 

Exequente desta decisão, através do Procurador Fiscal que subscreveu a 

inicial (PJe), nos termos dos Arts. 269, § 3º; 270, § único; e 246, § 1º do 

CPC/2015. PUBLIQUE, para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra 

sucessivamente. Cuiabá, datada registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF Lei nº 

6.830/1980 - LEF Art. 6º - A petição inicial indicará apenas: (...) § 1º - A 

petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará 

parte integrante, como se estivesse transcrita. - CODIGO PROCESSO 

CIVIL: Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 

suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de 

prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação 

pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se 

aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de 

forma expressa, prazo próprio para o ente público. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a 

complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a 

petição inicial; (...) FIM
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO VESLEI DE AMORIM REICHENBACH (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008803-48.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:16:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GUSTAVO VESLEI DE AMORIM REICHENBACH CPF 

Nº 569.756.431-72 - CONTRIBUINTE 4402. CDA's Nºs 2016 / 1283284; 

2017 / 1553012; 2018 / 1595194 e 2019 / 1780185. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.3.22.014.0075.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.265,87- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 
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no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 
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inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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3.055,12- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008808-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO GONCALVES PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008808-70.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:18:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADALBERTO GONCALVES PIRES CPF Nº 

045.832.481-72 - CONTRIBUINTE 37250. CDA's Nºs 2016 / 1365908; 2017 

/ 1509819; 2018 / 1663329 e 2019 / 1837807. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.078.0093.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.502,37- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008802-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO AQUINO DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008802-63.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:15:15 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: GONCALO AQUINO DE CAMARGO CPF Nº 

827.380.768-15 - CONTRIBUINTE 378138. CDA's Nºs 2016 / 1283771; 

2017 / 1578554; 2018 / 1625820 e 2019 / 1814868. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.44.042.0278.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.378,98 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008800-93.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:14:31 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: FABIOLA PEREIRA DA SILVA CPF Nº 

966.334.761-91 - CONTRIBUINTE 360373. CDA's Nºs 2016 / 1313678; 

2017 / 1566122; 2018 / 1711533 e 2019 / 1826668. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 06.9.34.020.0276.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.423,63- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 
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EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 
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da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008792-19.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:10:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JORGE FRANCISCO DOS ANJOS CPF Nº 

969.944.368-53 - CONTRIBUINTE 36774. CDA's Nºs 2016 / 1338773; 2018 

/ 1607271 e 2019 / 1899492. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.34.022.0211.001. VALOR DA CAUSA: R$ 2.774,10- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 
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ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 
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incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008911-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DA SILVA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008911-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:22:28 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ ESPÓLIO: ANTONIA DA SILVA CPF Nº 019.105.271-06 - 

CONTRIBUINTE 734821270. CDA's Nºs 2016 / 1259522; 2018 / 1699712 e 

2019 / 1778761. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.3.11.020.0017.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.864,82- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 
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6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008810-40.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:19:32 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADEMAR PEREIRA CARNAUBA CPF Nº 

099.448.261-20 - CONTRIBUINTE 253685. CDA's Nºs 2016 / 1300519; 

2017 / 1467538; 2018 / 1683589 e 2019 / 1839692. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.13.002.0140.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.010,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008805-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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HELEN CRISTINE VALERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008805-18.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:17:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: HELEN CRISTINE VALERIO DA SILVA CPF Nº 

782.220.281-20 - CONTRIBUINTE 348602. CDA's Nºs 2016 / 1291615; 

2017 / 1557291; 2018 / 1647177 e 2019 / 1844085. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.22.014.0490.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.559,21- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008898-78.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 11:08:25 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: NICILEA GOMES SANTANA CPF Nº 998.171.441-00 

- CONTRIBUINTE 378131. CDA's Nºs 2016 / 1332872; 2017 / 1476886; 

2018 / 1717406 e 2019 / 1896921. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.15.003.0388.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.313,50- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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JOAQUIM TEOFILO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008807-85.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:18:06 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAQUIM TEOFILO DA SILVA CPF Nº 

007.287.561-53 - CONTRIBUINTE 270766. CDA's Nºs 2016 / 1341613; 

2017 / 1466814; 2018 / 1716064 e 2019 / 1791703. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.41.013.0190.042. VALOR DA CAUSA: R$ 7.057,45- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008809-55.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:19:11 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADECLAIR SALVADOR CPF Nº 274.788.231-49 - 

CONTRIBUINTE 378591. CDA's Nºs 2016 / 1345022; 2017 / 1460964; 2018 

/ 1713139 e 2019 / 1805600. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.8.32.001.0337.071. VALOR DA CAUSA: R$ 4.038,64- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008804-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO LOPES DA COSTA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008804-33.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:17:02 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO LOPES DA COSTA FILHO CPF Nº 

034.612.621-53 - CONTRIBUINTE 346942. CDA's Nºs 2016 / 1349527; 

2017 / 1536377; 2018 / 1664369 e 2019 / 1796239. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.43.011.0097.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.098,71- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008816-47.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:22:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ALFA PNEUS LTDA - ME CNPJ Nº 

07.780.674/0001-03 - CONTRIBUINTE 734921142.129215. CDA's Nºs 2017 

/ 1436263; 2018 / 1738166 e 2019 / 1777297. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

129215 - TLFHEP VALOR DA CAUSA: R$ 24.120,81- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ADMILSON MARTINS LAPA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008811-25.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:19:52 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: ADMILSON MARTINS LAPA CPF Nº 265.856.421-04 

- CONTRIBUINTE .734838862. CDA's Nºs 2016 / 1294771; 2017 / 1506920; 

2018 / 1708814 e 2019 / 1835715. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

06.9.34.050.0120.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.919,74- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 
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cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 
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Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008836-38.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:07:33 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LUCIO GONCALO DO NASCIMENTO CPF Nº 

328.688.041-87 - CONTRIBUINTE 111461. CDA's Nºs 2016 / 1265139; 

2017 / 1564082; 2018 / 1662521 e 2019 / 1785840. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.5.13.066.0396.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.230,29- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 
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Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 
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autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008806-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOAO BATISTA DE CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008806-03.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:17:46 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOAO BATISTA DE CAMARGO CPF Nº 

045.926.461-34 - CONTRIBUINTE 32386. CDA's Nºs 2016 / 1355997 e 

2017 / 1480458. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.31.005.0563.020. VALOR 

DA CAUSA: R$ 4.731,75- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 
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União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 
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seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008828-61.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:52:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: JOSE GOMES DE SOUZA FILHO CPF Nº 

080.824.721-20 - CONTRIBUINTE 734962080. CDA's Nºs 2016 / 1326561; 

2017 / 1468203; 2018 / 1718340 e 2019 / 1812204. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.33.060.0098.001. VALOR DA CAUSA: R$ 4.396,03- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 
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anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 
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viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008832-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIANE RODRIGUES GONCALVES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008832-98.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 09:03:53 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: LILIANE RODRIGUES GONCALVES CPF Nº 

795.311.641-34 - CONTRIBUINTE 110862. CDA's Nºs 2016 / 1283557 e 

2017 / 1522870. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 02.2.35.001.0086.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 2.297,19- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 

sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 
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autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 
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devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008775-80.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:28:21 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: HUMBERTO MARTINS QUITO CPF Nº 

073.593.651-04 - CONTRIBUINTE 356806. CDA's Nºs 2016 / 1283822; 

2017 / 1496392; 2018 / 1701600 e 2019 / 1778179. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.2.44.079.0040.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.701,89- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 
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DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 
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parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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6.386,05- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 
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Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008779-20.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:41:51 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PAULINA MOREIRA BARBOSA CPF Nº 

458.415.351-53 - CONTRIBUINTE 39971. CDA's Nºs 2016 / 1311963; 2017 

/ 1567977; 2018 / 1715185 e 2019 / 1836390. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.41.042.0222.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.634,09 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 
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autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008780-05.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:42:36 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA 

CPF Nº 013.091.481-98 - CONTRIBUINTE 734789220. CDA's Nºs 2016 / 

1323463; 2017 / 1571686 e 2019 / 1836334. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.5.32.005.0026.027. VALOR DA CAUSA: R$ 4.357,10- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 
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Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008785-27.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:46:19 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: NILSON MANOEL DE OLIVEIRA CPF Nº 

274.621.539-04 - CONTRIBUINTE 391092. CDA's Nºs 2016 / 1297258; 

2017 / 1523494; 2018 / 1655059 e 2019 / 1807035. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.14.003.0340.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.748,02 DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 
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autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 
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serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008784-42.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:45:04 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: OACYR JACOB DE SOUZA JUNIOR CPF Nº 

025.125.771-12 - CONTRIBUINTE 734994570. CDA's Nºs 2016 / 1355761; 

2017 / 1498969; 2018 / 1671899 e 2019 / 1809097. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.9.43.080.0112.001. VALOR DA CAUSA: R$ 5.697,93- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 
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Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 
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Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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CUIABÁ EXECUTADA: ODILA RODRIGUES NUNES CPF Nº 265.954.001-20 

- CONTRIBUINTE 24922. CDA's Nºs 2016 / 1355797; 2018 / 1642723 e 

2019 / 1837540. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 01.5.13.059.0025.001. VALOR 

DA CAUSA: R$ 3.831,75- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO 

PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de 

juros, multa de mora e encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - 

CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a 

presente execução, nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). 

ARBITRO os honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal 

Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor 

corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte 

Executada, que no caso de INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS 

DIAS, a contar da citação pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos 

honorários advocatícios será REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos 

Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação 

que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL para a Parte Executada será contado a partir da sua intimação da 

penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da 

expedição da Carta Citação, PROCEDA à anexação do respectivo AR 

(ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta 

no endereço da exordial, indicando o motivo da recusa (ATO 

ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e 

desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos 

Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), 

CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA 

nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado 

aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO 

AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não devolução 

(ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO 

para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO 

DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da 

citação da Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os 

motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) 

imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se 

manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta execução 

fiscal, suprindo informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, 

no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 

240, § 2º, ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da 

petição inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 

dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO 

ORDINATÓRIO). V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no 

prazo acima de dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

decisão e novas determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO 

manifestação, porém, do Município Exequente no prazo acima (item IV), 

CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes 

autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO). VI. Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO 

NA CITAÇÃO da Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e 

sobre o pagamento ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, 

pela Parte Executada, no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, 

em seguida, DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO) para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, requerendo o que de direito e 

principalmente informando a este Juízo sobre eventual acordo 

administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS realizados no período e informar 

expressamente QUAL É O ENDEREÇO ATUALIZADO da Parte Executada, 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena de aplicação automática dos §§ 4º 

e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM 

ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. Decorrido o prazo de trinta dias acima 

(item VI) INEXISTINDO manifestação do Município Exequente, CERTIFIQUE 

sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente 

estes autos eletrônicos ao ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar 

da data do recebimento da Carta Citação no endereço da Parte Executada 

indicado na exordial, anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). 

VIII. APÓS O PRAZO DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), 

DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE 
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sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no período (ATO 

ORDINATÓRIO), em seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente 

(ATO ORDINATÓRIO), pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo 

do § 3º do Art. 218 CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à satisfação do crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de 

parcelamento e/ou pagamento administrativo parcial do crédito executado 

durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de 

ARQUIVAMENTO DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE e consequente extinção deste processo eletrônico 

independentemente de nova vista. IX. HAVENDO manifestação do 

Município Exequente no prazo acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o 

cumprimento dos itens abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo 

acima (item VIII - 30 dias), não havendo manifestação pelo Município 

Exequente sobre a ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período, CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação 

fazendária e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM 

imediatamente estes autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da 

suspensão acima de um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no 

Sistema PJE (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos 

eletrônicos sobre arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE acima (ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima 

da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (cinco anos após o término da 

suspensão acima de um ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos 

(ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de 

manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, 

remetam-se estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição 

intercorrente, independentemente de prévia intimação do Município 

Exequente, nos termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e 

exegese em sede de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça 

no REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do 

Município Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao 

Juízo a ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento 

administrativo do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS 

realizados após a distribuição desta Execução Fiscal. XII. O 

ARQUIVAMENTO acima não implica na extinção desta Execução Fiscal, 

nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o 

valor executado (Prov. nº 13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO 

destes autos eletrônicos antes do término do prazo do arquivamento 

provisório (um ano) e/ou antes do termo da prescrição intercorrente acima 

(cinco anos), dependerá da supressão da falta atribuída ao Município 

Exequente ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza à extinção 

desta Execução Fiscal (Prov. nº 13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor 

Judiciário CERTIFICAR detalhadamente sobre a supressão (ATO 

ORDINATÓRIO), antes de remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão 

(ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 

3º do Art. 205 do CPC/2015. Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data 

registrada no Sistema PJe. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, 

devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo 

legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 

indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, 

preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 

promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro 

público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e 

do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, 

façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 

6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas 

autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de 

Processo Civil. Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em 

ordem para: I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º; (...) III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; 

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 

a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: 

(...) II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da 

carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de 

recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 

- A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O 

Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o 

devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, 

nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o 

curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial 

da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem 

que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 
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à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 
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12.848,79- DECISÃO 898 VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE 

por carta AR, para PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e 

encargos apontados nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a 

inicial, no PRAZO DE CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, 

nos termos do Art. 8º da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários 

advocatícios da Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do 

§ 3º do Art. 85 do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta 

Execução Fiscal. ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de 

INTEGRAL PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação 

pessoal (inc. II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será 

REDUZIDO PELA METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 

c/c Art. 1º LEF. CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS 

para oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada 

será contado a partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. 

III da LEF. II. Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, 

PROCEDA à anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e 

CERTIFIQUE sobre o recebimento ou não da Carta no endereço da 

exordial, indicando o motivo da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de 

responsabilidade (Lei Comp. 04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. 

Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do 

Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os 

motivos (ATO ORDINATÓRIO) e EXPEÇA nova Carta Citação (ATO 

ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser anexado aos autos no PRAZO DE 

TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre 

tempestividade e os motivos da não devolução (ATO ORDINATÓRIO), e 

remetam estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O CUMPRIMENTO DOS ITENS 

ABAIXO. IV. Em sendo certificado da IMPOSSIBILIDADE da citação da 

Parte Executada por qualquer razão, CERTIFIQUE sobre os motivos e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente 

ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o 

seu interesse no prosseguimento desta execução fiscal, suprindo 

informações necessárias à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE 

DEZ DIAS, conforme exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, 

ambos do CPC (prazo próprio), sob pena de indeferimento da petição 

inicial e EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 

321, Parag. único, 801 e 803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). 

V. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo acima de 

dez dias (item IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) 

e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 
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executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008778-35.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 07:41:24 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADO: PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA CPF Nº 

513.262.131-72 - CONTRIBUINTE 338578. CDA's Nºs 2016 / 1297370; 

2017 / 1538729; 2018 / 1688503 e 2019 / 1921666. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

Nº 01.8.15.061.0025.002. VALOR DA CAUSA: R$ 4.070,66- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 
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seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 

executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 
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citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 
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VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL Nº 1008814-77.2020.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 28/02/2020 08:20:47 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ EXECUTADA: ADRIANA VALQUIRIA FIRMINO DA SILVA RIBEIRO 

CPF Nº 531.662.131-04 - CONTRIBUINTE 734801905. CDA's Nºs 2016 / 

1344906; 2017 / 1531085 e 2018 / 1724984. INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 

01.6.25.022.0034.001. VALOR DA CAUSA: R$ 3.130,82- DECISÃO 898 

VISTOS, EM CORREIÇÃO PERMANENTE.... I. CITE por carta AR, para 

PAGAR a dívida, acrescida de juros, multa de mora e encargos apontados 

nas Certidões de Divida Ativa - CDA anexada com a inicial, no PRAZO DE 

CINCO DIAS, ou GARANTIR a presente execução, nos termos do Art. 8º 

da LEF (Lei nº 6.830/1980). ARBITRO os honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal Exequente conforme incisos do § 3º do Art. 85 

do CPC/2015, sobre o valor corrigido atribuído à esta Execução Fiscal. 

ADVIRTA, ainda, a Parte Executada, que no caso de INTEGRAL 

PAGAMENTO no PRAZO DE TRÊS DIAS, a contar da citação pessoal (inc. 

II Art. 8º LEF), o valor dos honorários advocatícios será REDUZIDO PELA 

METADE, nos termos dos Arts. 771 e 827, § 1º CPC/2015 c/c Art. 1º LEF. 

CONSTE da Carta Citação que o PRAZO DE TRINTA DIAS para oferecer 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL para a Parte Executada será contado a 

partir da sua intimação da penhora, conforme Art. 16, inc. III da LEF. II. 

Decorridos TRINTA DIAS da expedição da Carta Citação, PROCEDA à 

anexação do respectivo AR (ATO ORDINATÓRIO) e CERTIFIQUE sobre o 

recebimento ou não da Carta no endereço da exordial, indicando o motivo 

da recusa (ATO ORDINATÓRIO), sob pena de responsabilidade (Lei Comp. 

04/1990) e desobediência (Art. 330 CP). III. Inexistindo a DEVOLUÇÃO DO 

AR pelos Correios e/ou pela Diretoria do Fórum, NO PRAZO ACIMA (30 

DIAS), CERTIFIQUE o fato e sobre os motivos (ATO ORDINATÓRIO) e 

EXPEÇA nova Carta Citação (ATO ORDINATÓRIO), cujo AR deverá ser 

anexado aos autos no PRAZO DE TRINTA DIAS. Inexistindo a devolução 

do NOVO AR, CERTIFIQUE sobre tempestividade e os motivos da não 

devolução (ATO ORDINATÓRIO), e remetam estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), SEM O 

CUMPRIMENTO DOS ITENS ABAIXO. IV. Em sendo certificado da 

IMPOSSIBILIDADE da citação da Parte Executada por qualquer razão, 

CERTIFIQUE sobre os motivos e tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e 

DÊ-SE VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO 

ORDINATÓRIO), para se manifestar sobre o seu interesse no 

prosseguimento desta execução fiscal, suprindo informações necessárias 

à CITAÇÃO da Parte Executada, no PRAZO DE DEZ DIAS, conforme 

exegese do § 2º do Art. 183 c/c Art. 240, § 2º, ambos do CPC (prazo 

próprio), sob pena de indeferimento da petição inicial e EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos dos Arts. 321, Parag. único, 801 e 

803, inc. II, todos do CPC (ATO ORDINATÓRIO). V. HAVENDO 

manifestação do Município Exequente no prazo acima de dez dias (item 

IV), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão e novas 

determinações (ATO ORDINATÓRIO). INEXISTINDO manifestação, porém, 

do Município Exequente no prazo acima (item IV), CERTIFIQUE sobre 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO ORDINATÓRIO). VI. 

Contudo, sendo anexado o AR e constatado o ÊXITO NA CITAÇÃO da 

Parte Executada (item II), CERTIFIQUE sobre citação e sobre o pagamento 

ou não, ou sobre o oferecimento de garantia ou não, pela Parte Executada, 

no prazo do ITEM I acima (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, DÊ-SE 

VISTA (PJe) imediatamente ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO) 

para se manifestar sobre o seu interesse no prosseguimento desta 

execução fiscal, requerendo o que de direito e principalmente informando 

a este Juízo sobre eventual acordo administrativo nos MUTIRÕES FISCAIS 

realizados no período e informar expressamente QUAL É O ENDEREÇO 

ATUALIZADO da Parte Executada, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, sob pena 

de aplicação automática dos §§ 4º e 5º do Art. 40 da LEF (Lei nº 

6.830/1980) e ARQUIVAMENTO POR UM ANO (ATO ORDINATÓRIO). VII. 

Decorrido o prazo de trinta dias acima (item VI) INEXISTINDO manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes autos eletrônicos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO POR UM ANO, a contar da data do recebimento da 

Carta Citação no endereço da Parte Executada indicado na exordial, 

anotando-se no Sistema PJe (ATO ORDINATÓRIO). VIII. APÓS O PRAZO 

DO ARQUIVAMENTO DE UM ANO acima (item VII), DESARQUIVEM estes 

autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), CERTIFIQUE sobre a ausência ou 

não de manifestação das Partes no período (ATO ORDINATÓRIO), em 

seguida DÊ-SE VISTA (PJe) ao Município Exequente (ATO ORDINATÓRIO), 

pelo PRAZO DE TRINTA DIAS (prazo judicial, o triplo do § 3º do Art. 218 

CPC/2015), para se manifestar expressamente sobre prosseguimento 

desta execução fiscal, suprindo informações necessárias à satisfação do 

crédito executado, inclusive quanto à possibilidade de parcelamento e/ou 

pagamento administrativo parcial do crédito executado durante os 

MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, sob pena de ARQUIVAMENTO 

DO FEITO ATÉ O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

e consequente extinção deste processo eletrônico independentemente de 

nova vista. IX. HAVENDO manifestação do Município Exequente no prazo 

acima (item VIII - 30 dias), CERTIFIQUE sobre tempestividade (ATO 

ORDINATÓRIO) e voltem estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para 

novas determinações (ATO ORDINATÓRIO), sem o cumprimento dos itens 

abaixo (IX a XIII). X. Entretanto, decorrido o prazo acima (item VIII - 30 

dias), não havendo manifestação pelo Município Exequente sobre a 

ausência ou não de parcelamento e/ou pagamento administrativo do 

crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados no período, 

CERTIFIQUE sobre a ausência de manifestação fazendária e 

tempestividade (ATO ORDINATÓRIO) e REMETAM imediatamente estes 

autos eletrônicos ao ARQUIVO ATÉ O PRAZO DA PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE em CINCO ANOS após o término da suspensão acima de 

um ano, (ATO ORDINATÓRIO), ANOTANDO no Sistema PJE (ATO 

ORDINATÓRIO) e CERTIFICANDO nestes autos eletrônicos sobre 

arquivamento e data do advento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE acima 

(ATO ORDINATÓRIO). XI. Decorrido o prazo acima da PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE (cinco anos após o término da suspensão acima de um 

ano), DESARQUIVEM estes autos eletrônicos (ATO ORDINATÓRIO), 

CERTIFIQUE sobre a ausência ou não de manifestação das Partes no 

período (ATO ORDINATÓRIO) e, em seguida, remetam-se estes autos 

eletrônicos À CONCLUSÃO para SENTENÇA DE EXTINÇÃO (ATO 

ORDINATÓRIO), face o advento da prescrição intercorrente, 

independentemente de prévia intimação do Município Exequente, nos 

termos do § 5º do Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) e exegese em sede 

de Recurso Repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp 

1340553/RS, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018, ante a INÉRCIA do Município 

Exequente, a quem cumpria promover a citação e informar ao Juízo a 

ausência ou não de parcelamento e/ou eventual pagamento administrativo 

do crédito executado durante os MUTIRÕES FISCAIS realizados após a 

distribuição desta Execução Fiscal. XII. O ARQUIVAMENTO acima não 

implica na extinção desta Execução Fiscal, nem obsta a incidência de 

correção monetária e juros de mora sobre o valor executado (Prov. nº 

13/2013-CGJ). XIII. O DESARQUIVAMENTO destes autos eletrônicos antes 

do término do prazo do arquivamento provisório (um ano) e/ou antes do 

termo da prescrição intercorrente acima (cinco anos), dependerá da 

supressão da falta atribuída ao Município Exequente ou da iniciativa da 

Parte Executada, que conduza à extinção desta Execução Fiscal (Prov. nº 

13/2013-CGJ), devendo o Sr. Gestor Judiciário CERTIFICAR 

detalhadamente sobre a supressão (ATO ORDINATÓRIO), antes de 

remeter os autos À CONCLUSÃO para decisão (ATO ORDINATÓRIO), sob 

pena de responsabilidade (Lei Comp. Nº 04/1990) e desobediência (Art. 

330 CP). PUBLIQUE (DJe), para fins do § 3º do Art. 205 do CPC/2015. 

Cumpra sucessivamente. Cuiabá, data registrada no Sistema PJe. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa MF -CÓDIGO 

TRIBUTÁRIO NACIONAL Art. 174. A ação para a cobrança do crédito 

tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Art. 185-A. Na hipótese 

de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 

bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens 

penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, 

comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos 

órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, 

especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades 

supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, 

no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. - LEI DE 

EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 1º - A execução judicial para 

cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Art. 7º - O despacho do 

Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I - citação, pelas 

sucessivas modalidades previstas no artigo 8º; (...) III - arresto, se o 
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executado não tiver domicílio ou dele se ocultar; Art. 8º - O executado 

será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 

multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou 

garantir a execução, observadas as seguintes normas: (...) II - a citação 

pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço 

do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) 

dias após a entrega da carta à agência postal; Art. 11 - A penhora ou 

arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: Art. 40 - O Juiz suspenderá 

o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da 

execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da 

Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que 

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz 

ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a 

qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos 

para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009). - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: Art. 

85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 

vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a 

fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I 

a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de 

dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 

(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - 

mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação 

ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um 

e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Art. 183. A 

União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 

autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para 

todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a 

partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, 

remessa ou meio eletrônico. § 2o Não se aplica o benefício da contagem 

em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para 

o ente público. Art. 205. ... § 3º Os despachos, as decisões 

interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos 

serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Art. 218. Os atos 

processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 1o Quando a 

lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à 

complexidade do ato. § 2o Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as 

intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 

(quarenta e oito) horas. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo 

determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato 

processual a cargo da parte. § 4o Será considerado tempestivo o ato 

praticado antes do termo inicial do prazo. Art. 238. Citação é o ato pelo 

qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a 

relação processual. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável 

a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Art. 

240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, 

induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, 

ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil). § 1o A interrupção da prescrição, operada 

pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo 

incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2o Incumbe ao 

autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para 

viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. § 3o A 

parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao 

serviço judiciário. § 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se 

à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Art. 246. A 

citação será feita: ... § 1o Com exceção das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são 

obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 

serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Art. 269. Intimação é o 

ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. 

... § 3o A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável 

por sua representação judicial. Art. 270. As intimações realizam-se, 

sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. 

Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública 

o disposto no § 1o do art. 246. Art. 271. O juiz determinará de ofício as 

intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Art. 

274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. 

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 801. Verificando que a 

petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos 

documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará 

que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Art. 803. É nula a execução se: II - o executado não for 

regularmente citado;... Parágrafo único. A nulidade de que cuida este 

artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução. Art. 827. Ao despachar a 

inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, 

a serem pagos pelo executado. § 1º No caso de integral pagamento no 

prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a 

seguinte ordem: ... Art. 837. Obedecidas as normas de segurança 

instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a 

penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e 

móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Art. 840. Serão 

preferencialmente depositados: ... - CÓDIGO PENAL Art. 330 - 

Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de 

quinze dias a seis meses, e multa. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA : 

RECURSO REPETITIVO: Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571 : RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 

543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA 

PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO 

APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E 

PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 
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Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos 

-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição [da Fazenda] que requereu a providência 

frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar 

nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), 

ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento 

do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta 

da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é 

presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 

FIM

Distribuição de Processos Digitalizados

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022738-32.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BREVCAP CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEXSSANDRO CLAUDIO ARANTES (EXECUTADO)

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022738-32.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010819-36.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010819-36.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0017842-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR RODRIGUES MARTINS (EXECUTADO)

MARCOS PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

NIVIA CRISTINA GONCALVES (EXECUTADO)

MARINILVA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

WAGNER ALEXANDRE GONCALVES (EXECUTADO)

JOAO CARLOS BEZERRA (EXECUTADO)

MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

M. M. CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0017842-62.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026887-37.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & PESKE LTDA - ME (EXECUTADO)

EDITH CLAIR PESKE (EXECUTADO)

DULCINEU RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026887-37.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016923-73.2015.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO OAB - 07.221.678/0001-43 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0016923-73.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016608-21.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016608-21.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0011407-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. OAB - 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0011407-67.2018.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038334-80.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA SANTO ANDRE LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

MAURO SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

ANDRE SILVESTRIN GUIMARAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038334-80.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002017-50.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAIRU COM E REPR DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002017-50.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040572-43.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMA DISTRIBUIDORA DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040572-43.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0040129-29.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR BOTTEGA (EXECUTADO)

VIENA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

SUZETE APARECIDA SOARES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0040129-29.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0026009-15.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO MUNIZ CLEMENTINO (EXECUTADO)

R. M. CLEMENTINO - AUTO SERVICO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0026009-15.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037312-16.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037312-16.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006346-32.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDA CUIABA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006346-32.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033063-56.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033063-56.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011359-41.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

IZABEL LUIZA DE AMORIM COUTINHO (EXECUTADO)

JOAO DIAS COUTINHO FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011359-41.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0027237-25.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. DE SOUZA & J. A. PEIXOTO LTDA (EXECUTADO)

JOSE ALESSANDRO PEIXOTO (EXECUTADO)

LIDIANE DE SOUZA PRUDENTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0027237-25.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0010972-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010972-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011281-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011281-90.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016881-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DE MORAES CAMPOS - ME (EXECUTADO)

VITOR DE MORAES CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016881-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033254-43.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033254-43.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0044144-65.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCIA MACHADO DE AMORIM (EXECUTADO)

SOBERANA TRANSPORTES DE TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELZIMAR DE SOUZA (EXECUTADO)

SANDRA GOMES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA REZENDE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0044144-65.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012154-95.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA FAJANNI D IMPERIO (EXECUTADO)

L D'IMPERIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LEONEL D IMPERIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012154-95.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0008598-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA DE ARAUJO OAB - 983.025.158-68 (REPRESENTANTE)

ANTONIO CARLOS COSTA OAB - 142.512.138-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0008598-70.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021122-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A.P. LOPES COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ADRIANA PEDROSA LOPES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021122-41.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020959-13.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOUSE CALCADOS E CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020959-13.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019225-75.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ROSA E SILVA (EXECUTADO)

I.R.S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

EDNA MACEDO VASCONCELOS SILVA (EXECUTADO)

JOAO PEDRO PULQUERIO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019225-75.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016088-90.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ARRUDA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016088-90.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL
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Processo Número: 0031049-75.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OROSINO ALVES CORTES - ME (EXECUTADO)

OROSINO ALVES CORTES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031049-75.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014741-17.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO HANSCH PEREIRA (EXECUTADO)

LUIZ HUMBERTO PEREIRA (EXECUTADO)

EBS SUPERMERCADOS LTDA. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014741-17.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011319-59.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011319-59.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009178-23.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO ROBERTO MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

NACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 

(EXECUTADO)

CLAUDINEIA DO PRADO MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009178-23.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039701-47.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

JOAO GOMES DA SILVA - COMERCIO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039701-47.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0016465-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CREDIBEL PARTICIPACOES S.A. OAB - 69.141.539/0001-67 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0016465-17.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012503-06.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012503-06.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006749-78.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE JESUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006749-78.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033441-75.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033441-75.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033237-70.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033237-70.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011399-23.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRAO SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011399-23.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032685-03.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032685-03.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026096-58.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO OAB - 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0026096-58.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033068-78.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033068-78.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014755-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIANA BORBA DE PAIVA (EXECUTADO)

TASSIANA BORBA DE PAIVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014755-98.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0059988-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA LOJAS S.A. OAB - 61.189.288/0104-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0059988-89.2013.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006638-94.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR SILVA BORGES (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0006638-94.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047358-35.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MATOS A. FILHO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO DE MATOS ARRAIS FILHO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047358-35.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024116-62.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JENYR CRESTANI (EXECUTADO)

CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ (EXECUTADO)

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (EXECUTADO)

EDGARD STADELHOFER (EXECUTADO)

CLAUDIOMAR CRESTANI (EXECUTADO)

HUMBERTO CONSOLI (EXECUTADO)

FRANCISCA ELISABETH CONSOLI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024116-62.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024260-36.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDICINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024260-36.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011254-25.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011254-25.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012500-32.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012500-32.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001627-51.1991.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. (EXECUTADO)

V. E. E. L. (EXECUTADO)

J. P. S. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001627-51.1991.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015311-18.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL ALEXANDRE SABA (EXECUTADO)

ABDIEL PINHEIRO DUARTE (EXECUTADO)

VENANCIO CAJAL FILHO (EXECUTADO)

JORGE KIMURA (EXECUTADO)

EVANDRO BARROSO DE BRITO (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CIRURGIOES DENTISTA DE MATO 

GROSSO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015311-18.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006828-96.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

W. G. PENIDO - ME (EXECUTADO)

WAGNER GONCALVES PENIDO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006828-96.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034559-38.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEROLA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034559-38.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000247-31.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOZIRIO FRANCISCO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000247-31.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006802-69.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTELFONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006802-69.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030610-69.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030610-69.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006531-07.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006531-07.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001474-90.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO TEODORO FERREIRA (EXECUTADO)

CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

JOSE GOMES CALDEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001474-90.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0024332-23.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORNA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0024332-23.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003851-92.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAYSTONE AGUIAR GOMES (EXECUTADO)

WALKIRIA VIEIRA ABRAO (EXECUTADO)

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

LUCENIL AUGUSTO DE LARA (EXECUTADO)

OTACILIO MENDES CARDOSO JUNIOR (EXECUTADO)

EDUARDO EULER FERREIRA (EXECUTADO)
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FATIMA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003851-92.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007085-19.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007085-19.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0047757-64.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ROBERTO GUEDES (EXECUTADO)

GILMAR LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

MARCA NOVA MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

GERALDO LUIZ GUEDES (EXECUTADO)

VANDERLEI APARECIDO GUEDES (EXECUTADO)

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES (EXECUTADO)

JOSE GERALDO GUEDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0047757-64.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019244-81.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A R P CAMPOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019244-81.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016127-97.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NATURAIS ARAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

JANI GLORINHA OPOLSKI PETTERLE (EXECUTADO)

TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016127-97.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020130-27.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BOTELHO NEVES - ME (EXECUTADO)

JULIO CESAR BOTELHO NEVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020130-27.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006411-61.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. M. (EXECUTADO)

A. C. D. M. E. E. P. L. (EXECUTADO)

G. B. D. S. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006411-61.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010575-35.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAEFFENER & SANTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010575-35.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0041112-23.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 267 de 716



ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR ALVES NASCIMENTO DE MENDONCA (EXECUTADO)

PAGLIARINI & MENDONCA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0041112-23.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008781-61.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE SOUZA FREITAS (EXECUTADO)

A M DE SOUZA FREITAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008781-61.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016347-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPAGNOLI REPRESENTACOES LTDA (EXECUTADO)

MAURO CAMPAGNOLI (EXECUTADO)

FATIMA MARIA A CAMPAGNOLI (EXECUTADO)

GEOVANIA FRANCISCO SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016347-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009997-57.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

TELMA DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009997-57.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013330-70.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013330-70.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011013-27.1999.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO'S DESIGN SERVICOS EM JOIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011013-27.1999.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013257-55.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORADIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013257-55.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015548-18.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALEGI MODAS E COURO LTDA - EPP (EXECUTADO)

VALDIR ADAO MACAGNAM JUNIOR (EXECUTADO)

LEANDRO ANDRE MACAGNAN (EXECUTADO)

VALDYR ADAO MACAGNAN (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015548-18.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008636-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DOS FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008636-24.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001733-85.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VICENTE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001733-85.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005859-37.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX PRINTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS E 

BALANCAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DELMARE RIBEIRO DE OLIVEIRA FILHO (EXECUTADO)

LARISSA FERNANDA PEDROSO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005859-37.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008249-77.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGIA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ENEIDA GERUZA PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

ALBERTO PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

GONCALO BENEDITO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008249-77.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009648-49.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELINE FIGUEIREDO NEGRAO ASSIS (EXECUTADO)

BETOMAX - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (EXECUTADO)

NILTON ANTONIO ALVES NEGRAO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009648-49.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002537-44.1992.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L C BARCELOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTI VIDROS COM DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002537-44.1992.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021996-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SIMAO DA SILVA (EXECUTADO)

MANOEL SIMAO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021996-26.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0031058-32.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N C INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA HELENA VASCONCELOS DE MACEDO (EXECUTADO)

IGOR GRAVINA TAPARELLI (EXECUTADO)

MONICA PATRICIA PAVAN (EXECUTADO)

LUIZ MARIANO JULIO (EXECUTADO)

DENISE SOARES DOS SANTOS (EXECUTADO)

JUTAI 661 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0031058-32.2011.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 269 de 716



Processo Número: 0006718-78.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RED SEA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006718-78.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018951-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRIVILATTI (EXECUTADO)

EDISON OSSAMU TAKAGI (EXECUTADO)

VAGNER MARCELO DE MELO (EXECUTADO)

GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018951-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012095-15.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGENHO ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

RUDINEY FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

SANDOVAL CARVALHO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JOAO CARLOS CARDOSO (EXECUTADO)

ELIZEU VIOLA (EXECUTADO)

CLEIDIANO SERAFINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

CRISTINA ALVES REGO FREIER (EXECUTADO)

SUZANA ESTEVAM FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012095-15.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030346-37.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG (EXECUTADO)

LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. (EXECUTADO)

AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ LOTTI (EXECUTADO)

ANTONIO AUGUSTO PIRES JUNIOR (EXECUTADO)

AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030346-37.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012085-97.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JUSTINO RIBEIRO (EXECUTADO)

OSEGIL CARLOS AGUIAR GONCALVES (EXECUTADO)

MILANA GONCALVES IVOGLO LESSI (EXECUTADO)

JOSE REINALDO DE BARROS (EXECUTADO)

EDUR SANTANA RODRIGUES DE ARRUDA (EXECUTADO)

DANUSA MELO GONCALVES (EXECUTADO)

REGINA MARIA VALLADAO DE MELO (EXECUTADO)

ABELARDO DE PADUA MELO (EXECUTADO)

R3D - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012085-97.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016090-60.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CORREA DE SOUZA (EXECUTADO)

HERNANI HENRIQUE DE SOUZA (EXECUTADO)

AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016090-60.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010565-73.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO NOGUEIRA MANOEL (EXECUTADO)

P A ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ERICA COMELLI FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010565-73.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 270 de 716



Processo Número: 0000364-56.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

MULTIBENS ELETRO-ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

DOMILTON MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000364-56.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000643-08.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICEZIO DE OLIVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000643-08.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007809-86.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDOMAR ANTONIO MARANGONI (EXECUTADO)

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007809-86.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012502-21.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AMERICO MELLIN & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATA CRISTINA MONTORO (EXECUTADO)

CARLOS AMERICO MELLIM (EXECUTADO)

ELIAS DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012502-21.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012004-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. OAB - 33.098.658/0001-37 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0012004-02.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016000-62.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR RANZAN - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016000-62.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0016055-95.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0016055-95.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000433-10.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

MURILO BRAZ SANT ANNA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000433-10.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 
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Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012816-06.2003.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDA ANDOLPHO CHRISTONI (EXECUTADO)

M A CHRISTONI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012816-06.2003.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033069-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033069-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003353-30.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINA CARDOSO PINHEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003353-30.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012542-22.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA ISABEL WIEGERT (EXECUTADO)

B E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDRIGO GASPAR WIEGERT (EXECUTADO)

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (EXECUTADO)

CAROLINE WIEGERT DALTRO (EXECUTADO)

MICHELI VALDIRLEIA WIEGERT (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012542-22.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020655-09.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NATURAIS ARAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS (EXECUTADO)

JANI GLORINHA OPOLSKI PETTERLE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020655-09.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0042119-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VINHAS CATAO OAB - SP244865-O (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL OAB - 

33.530.486/0061-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0042119-11.2016.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015350-78.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE SOUZA DIAS (EXECUTADO)

MARSOL SPORTS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015350-78.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005113-77.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A S PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005113-77.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007090-27.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO MODAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007090-27.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0028239-59.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ECO QUIMICA PRODUTOS, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

NOEMIA DAS GRACAS SILVA VEGGI (EXECUTADO)

ALI VEGGI ATALA JUNIOR (EXECUTADO)

VALQUIRIA MONIQUE GUILHER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0028239-59.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012309-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALZENIR DOS SANTOS OLIVEIRA SOUZA OAB - 231.018.062-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0012309-83.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022992-97.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

DEUSA FERREIRA MELO MENDES (EXECUTADO)

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022992-97.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025812-89.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CRIS ARICLE MONTEIRO DE BARROS HERRERA (EXECUTADO)

NOEMIA LUZ MONTEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0025812-89.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012056-18.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NATURAIS ARAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

JANI GLORINHA OPOLSKI PETTERLE (EXECUTADO)

TEREZINHA OPOLSKI MEDEIROS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012056-18.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0018181-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETALIZ MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MILENA LA SERRA DIAS (EXECUTADO)

WASCONCELOS BRITO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0018181-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010177-63.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0010177-63.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009072-85.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

CLAUDEMIR ROBERTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

VAGNER GILBERTO DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009072-85.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003966-16.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE F DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003966-16.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012898-08.2001.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAS ENGENHARIA TERMICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012898-08.2001.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005623-90.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY CAMPOS GIACOMETI (EXECUTADO)

SUELY CAMPOS GIACOMETI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005623-90.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0043637-07.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTA MARIA AQUILINO SILVEIRA (EXECUTADO)

GILBERTA MARIA AQUILINO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0043637-07.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006625-90.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPRI - COMERCIAL DE AGUARDENTE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIAS VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

MAURELISA DOS REIS FURTADO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006625-90.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010352-04.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA BABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

CARMEM DE FATIMA MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

MONIQUE MARTINEZ (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010352-04.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036286-56.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S 3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

NILTON VOLCE (EXECUTADO)

VALDIR CHITOLINA (EXECUTADO)
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EDVALD ALVES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036286-56.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0045401-96.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI BONATTO CELANT AYOUB (EXECUTADO)

AYOUB COMERCIO DE MODA E NEGOCIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

JAMIL SALAH AYOUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0045401-96.2012.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032731-89.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032731-89.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0025076-32.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Processo nº 0025076-32.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0008692-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0008692-28.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0012165-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU LUIZ FOLLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0012165-12.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013898-96.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR VICENTE (EXECUTADO)

VALMIR VICENTE - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013898-96.2008.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002020-05.1993.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUCOES LIMITADA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0002020-05.1993.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0002500-89.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA DE MORAIS MENEZES CARVALHO (EXECUTADO)

A A M MENEZES CARVALHO - ME (EXECUTADO)
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Certifico que o Processo nº 0002500-89.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0048686-29.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0048686-29.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006121-46.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO DO SOL PAPELARIA MOVEIS E MAQUINAS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006121-46.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0030494-87.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DIAS DE FARIAS (EXECUTADO)

RHYNO EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

IZABEL DO CARMO DIAS FARIAS (EXECUTADO)

DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR (EXECUTADO)

SUZANA RANIE CARDOSO SILVA MACHADO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0030494-87.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001570-91.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CATALAO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001570-91.1995.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021908-85.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

SUZILENE ARAGAO DE CARVALHO VIEIRA (EXECUTADO)

ARAGAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021908-85.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000171-12.2004.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTERNATIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000171-12.2004.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007103-26.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANECY RODRIGUES DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007103-26.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039169-73.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039169-73.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 
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1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015701-41.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

INTERFACE INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

ADEMAR ALVES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015701-41.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012237-38.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA DE FIGUEIREDO DIAS MENDES (EXECUTADO)

EDNALVA DE FIGUEIREDO DIAS MENDES - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012237-38.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0011368-03.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIMAC SA ELETRO DOMESTICOS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0011368-03.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0053683-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. BATISTA COMERCIO (EXECUTADO)

CLEITON ANTONIO BATISTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0053683-55.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0001884-17.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DE MORAES ROCHA (EXECUTADO)

REINER DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA - ME (EXECUTADO)

EURIDES ROCHA MORAES (EXECUTADO)

SEBASTIAO DIAS ROCHA (EXECUTADO)

MARIA SEBASTIANA GLORIA MORAES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0001884-17.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006394-88.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPIOTTO & CAPIOTTO LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006394-88.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000259-79.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000259-79.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0010154-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO OAB - 

01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0010154-10.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 277 de 716



185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009489-87.2002.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES (EXECUTADO)

XEROX DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS (EXECUTADO)

GUILHERME MANUEL NASCIMENTO BETTENCOURT (EXECUTADO)

XEROX SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009489-87.2002.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0046339-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0046339-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 

nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007371-94.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA PATRIAN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS SARAIVA BECCARI (EXECUTADO)

DADIVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007371-94.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0007069-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA OAB - 00.000.000/4109-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0007069-84.2017.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009530-97.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA ALIANCA DE MEDICAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009530-97.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0000613-26.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO BRAZ SANT ANNA (EXECUTADO)

BUNGE ALIMENTOS S/A (EXECUTADO)

MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0000613-26.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022089-96.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO ZANETTE (EXECUTADO)

ZANNUP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

REALDO ANTONIO ZANETTE (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022089-96.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0038752-81.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V.M. DOS ANJOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0038752-81.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 
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no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0049311-29.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998-O (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A OAB - 34.274.233/0001-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0049311-29.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0020732-86.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM CUIABANA LTDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS NUNES (EXECUTADO)

JOAO SHIGUETOMI MATSUDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0020732-86.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007011-28.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE ACESSORIOS LIDER LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIRO PRIOTO (EXECUTADO)

FERNANDA MENEGASSO PRIOTO (EXECUTADO)

JOSE ALMEIDA MARTINS DE JESUS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007011-28.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0010997-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABITA ALVES DE BRITO (EXECUTADO)

DISCAL COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

HANNA YOUSSEF SABA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0010997-14.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0033997-14.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0033997-14.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0022389-63.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE INACIO SOUTILHA (EXECUTADO)

C J I SOUTILHA COMERCIO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0022389-63.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0003426-65.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA JAPAO LTDA - ME (EXECUTADO)

AICO TOMITA HOTTA (EXECUTADO)

VIVIANE LEAL TORRES (EXECUTADO)

ROGERIO MASSAO HOTTA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0003426-65.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE 

TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0016622-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO CORREIA FERRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que o Processo nº 0016622-87.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL (37) - originariamente físico, foi 
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digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0021438-69.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ERENITA DE MATOS (EXECUTADO)

MANOEL DA FONSECA CANETTE (EXECUTADO)

EMBALAGEM E FESTA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0021438-69.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0009971-06.2000.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA AMERICA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0009971-06.2000.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0037273-92.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA RIBEIRO (EXECUTADO)

CARLINI COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA TERESA CARLINI (EXECUTADO)

MARCO MASAO SATO (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0037273-92.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0019316-49.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGB ELETRONICA S.A (EXECUTADO)

RICHARD JESSE STAUB (EXECUTADO)

EUGENIO EMILIO STAUB (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0019316-49.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006129-86.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO VISNADI LTDA - ME (EXECUTADO)

TEREZA SERRA VISNADI (EXECUTADO)

ATILIO VISNADI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006129-86.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0005582-80.1997.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA ESPORTE LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0005582-80.1997.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006993-27.1998.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. M. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. S. &. A. S. L. (EXECUTADO)

J. D. S. L. (EXECUTADO)

M. C. O. S. (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006993-27.1998.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-128 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO

Processo Número: 0010012-79.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAULEASING S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico que o Processo nº 0010012-79.2014.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) - originariamente físico, foi digitalizado 
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nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012036-27.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS E BORRACHAS AMBRUSAM LTDA - ME (EXECUTADO)

STELLA MARIS SALGADO DE MACEDO (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO (EXECUTADO)

AMARILES FERREIRA DE MACEDO ALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012036-27.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0007600-25.2007.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ALVES FURTADO (EXECUTADO)

HUGO FILINTO MULLER (EXECUTADO)

H & H INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0007600-25.2007.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0012684-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A OAB - 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)

BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS OAB - MT242278-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0012684-84.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0036230-23.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMNETOS SANTA CLARA LTDA (EXECUTADO)

ISMAEL ODINEY ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JOSUE DOMINGOS DA SILVA (EXECUTADO)

LADISLAU VERGILIO CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0036230-23.2009.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0057591-23.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0057591-23.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0034010-13.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0034010-13.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014523-57.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO KNOEPFELMACHER (EXECUTADO)

FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO (EXECUTADO)

LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE (EXECUTADO)

LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORREA (EXECUTADO)

PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

ALEX WALDEMAR ZORNIG (EXECUTADO)

ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JULIO CESAR PINTO (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014523-57.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 0008271-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO MASAO SATO OAB - 266.002.691-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0008271-28.2019.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-129 EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0026879-16.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA OAB - 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTE)

 

Certifico que o Processo nº 0026879-16.2015.8.11.0041 – Classe: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (1118) - originariamente físico, foi 

digitalizado nos termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 

914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 

1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 

1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e 

distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 

185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0006508-07.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ARGILAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PERCILA ANA DE OLIVEIRA FONSECA (EXECUTADO)

ERNANI DE OLIVEIRA FONSECA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0006508-07.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0032576-67.2005.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEXPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HERBERT TARCISIO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

DANTON CAPOROSSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0032576-67.2005.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0039147-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAURICIO DIAS DE FARIAS (EXECUTADO)

ANTONIO ERNANI KUHN (EXECUTADO)

ARLINDO GUERINO CHIARADIA FILHO (EXECUTADO)

WANCLEY ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0039147-39.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0013739-85.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIDES ATAIDIO GONCALVES (EXECUTADO)

ALLAN KARDEC SANTOS (EXECUTADO)

AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT (EXECUTADO)

LEDA ANTUNES GONCALVES (EXECUTADO)

FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO (EXECUTADO)

ADRIANE GONCALVES ANTUNES (EXECUTADO)

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0013739-85.2010.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0015997-92.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FATIMA ALBERTASSI - ME (EXECUTADO)

MARLENE DE FATIMA ALBERTASSI (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0015997-92.2015.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0012063-44.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FARIAS PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

REBECA COMERCIO DE CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

MARIA ADRIANA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0012063-44.2006.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 
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1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0046995-77.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANIELO VARGAS MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0046995-77.2014.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Distribuição de Processos Digitalizados Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO 

FISCAL

Processo Número: 0014553-92.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO (EXECUTADO)

OI S/A (EXECUTADO)

ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO DA SILVEIRA NETO (EXECUTADO)

LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE (EXECUTADO)

JULIO CESAR PINTO (EXECUTADO)

PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL (EXECUTADO)

RICARDO KNOEPFELMACHER (EXECUTADO)

 

Certifico que o Processo nº 0014553-92.2013.8.11.0041 – Classe: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116) - originariamente físico, foi digitalizado nos 

termos das Portarias Conjuntas n°. 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 

1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 

1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 

1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ e distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29107 Nr: 1049-85.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Roncador S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO SALAZAR 

JUNIOR - OAB:142231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte, para apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34315 Nr: 1512-90.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José S. de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:OAB/MT

 Certifco e dou fé, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar as partes da audiencia de conciliação 

agendada para o dia 27/03/2020 as 10:00 horas, no centro judiciário de 

soluçao de conflitos e cidadania ambiental, conforme certidao de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31442 Nr: 2831-30.2016.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO ALVES FERREIRA, ROMERO DE 

FIGUEIREDO, FABIO ALESSANDRO CANÇANÇÃO, Ronaldo Rodrigues 

Lima, EDMILSON FLORIANO SOUZA SERRA, EDILSON FLORIANO SOUZA 

SERRA, ANA MARIA FERREIRA LEITE, JOSE OSWALDO VASCONCELOS 

GUIMARÃES, REIMAR RIVELINO MACHADO, GERUSA KARINA FURMANN 

COMARELLA, ILSON DA SILVA RAMOS, DIVINA LIMA, YARA FLAVIA 

ISNENGUI DE OLIVEIRA, EDILSON PEREIRA DA SILVA, ADRIANO JOSE DE 

MELO, THAIS APARECIDA BENTO FREIRE, STENIO MENEGOTTO DE LIMA, 

ALDEJANY DIAS DE MORAES, FERNANDO DE OLIVEIRA MORAES, IGOR 

NUNES MEDEIROS, SELMA DIAS MOREIRA, ELISANGELA DIAS MOREIRA, 

RONALDO AGUIAR MACHADO, LIBIANE DE JESUS DOS SANTOS, ANA 

IZAURA BORGES, TERESINHA DE FATIMA BORGES, VAGNER DE 

ALMEIDA BARRETO, RHAYDA AUGUSTA ARAUJO DE ALMEIDA, KEILA 

CERQUEIRA DE ARAUJO, GENY FATIMA DA SILVA MORAES, ALBERTINO 

DIAS DE MORAES, NILTON FERREIRA BORGES, DANUBIA DAYANE 

ALBANEZZI RABELLO, MARIA APARECIDA ALBANEZI, SEIJI KAWAKAMI 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353, GISELE GAUDENCIO ALVES DA S. RIBEIRO - OAB:7335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Municipio de Varzéa Grande MT - OAB:

 Certifico que remeto os autos a fim de intimar os requerentes para, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguirem o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso), indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (CPC, art. 465, §1º);

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 1756-18.2012.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(RÉ,S): Juizes Antônio Correa, Cpf: 86609297134, Rg: 1257090-7 SSP 

MT Filiação: Joana Guarberta Correa, data de nascimento: 19/04/1977, 

brasileiro(a), natural de Rosario d'oeste-MT, Endereço: Rua 27, Qd. 141, 

Casa 55, cel. 99609-0607/99288-2245, Bairro: Pedra 90/Voluntários da 

Pátria, Cidade: Cuiabá-MT.

ADVOGADO(S): JÔNATAS PEIXOTO LOPES

YASMIN DE PINHO NOVO LOPES

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S) acima qualificado(a,s), para que 

compareça(m) perante este Juízo, no Edifício do Fórum, sito no endereço 

ao final indicado, no dia 07 de ABRIL de 2020, às 13h30m, a fim de ser 

submetido a Julgamento, nos autos do processo supra mencionado, na 

conformidade do despacho abaixo transcrito ou cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s).

 DESPACHO/DECISÃO: "Vistos, etc. Ante o princípio da ampla defesa, 

defiro o pleiteado às fls. 193, inclusive, no que tange ao acréscimo do rol 

de testemunhas, porém, sem o caráter de imprescindibilidade. Em 

decorrência, redesigno a sessão de julgamento para o dia 07 de abril de 

2020, às 13h30m. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário."

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.
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OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 591770 Nr: 33052-14.2019.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURIEL GUSTAVO DE 

ANDRADE - OAB:108.338, MURILLO EVANDRO DE ANDRADE - 

OAB:108.337/MG

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MURILLO EVANDRO DE ANDRADE OAB/MG 108.337

DR. MURIEL GUSTAVO DE ANDRADE OAB/MG 108.338

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/03/2020, ÀS 17:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Isabelle Karoline Rodriigues da Silva

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 583577 Nr: 25690-58.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REYVAN DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19848/0

 Intimar a Defesa do Réu Reyvan para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões Recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152450 Nr: 20180-98.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Gerson para, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432229 Nr: 8116-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEANDRO FERREIRA, YGOR 

HENRIQUE DA SILVA MARTINS, WESLEY VICENTE CAFÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:

 Deste modo JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCAS LEANDRO 

FERREIRA, qualificado nos autos, o que faço com fulcro art. 107, inciso IV, 

c.c. art. 109, inciso V, c.c. art. 115, todos do Código Penal, bem como no 

art. 61, do Código de Processo Penal. Eventual pena de multa prescreve 

com a principal. 2.2. Designação de Audiência de Instrução e Julgamento: 

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado WESLEY VICENTE CAFÉ 

foi devidamente citado e apresentou Resposta à Acusação, contudo esta 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da 

causa, as quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento 

processual.Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o 

dia 29.06.2020 às 16h30min. apenas para interrogar o acusado WESLEY 

VICENTE CAFÉ.Intime-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso 

existentes no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta 

última, se for o caso.Se o réu estiver preso, requisite-se.Ressalto que as 

partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações orais 

em audiência. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de fevereiro de 2020. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439839 Nr: 16383-85.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO, 

Cpf: 02672186138, Rg: 1678036-1, Filiação: Natalia Rosa de Carvalho e 

Edson Crisostomo de Pinho, data de nascimento: 05/01/1988, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), chapeiro/pintor/engraxate, Telefone 

3631-3833/92561656. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Para querendo, no prazo legal, interpor recurso de 

apelação..

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para CONDENAR o acusado EDERSON ROSA DE CARVALHO PINHO, pela 

prática do crime descrito no art. 155, caput do Código Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena.4.1. 

Circunstâncias judiciais:Analisando a culpabilidade do réu entendo que a 

intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapolou a 

gravidade do crime de furto não havendo assim excesso capaz de 

sustentar um maior grau de reprovação da conduta, nesta fase. Acerca 

dos antecedentes criminais, o réu é tecnicamente primário. Ainda, sobre a 

conduta social do acusado, não se produziu nenhuma prova acerca do 

comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e 

vizinhos, capazes de sustentar decreto mais severo em razão da 

inserção do agente em seu meio social. Vale frisar que em que pese o réu 

ter declarado ser usuário de drogas e a hipótese revelar a possibilidade 

de se tratar de um andarilho, sem nenhum laço familiar, estar afastado de 

um ritmo de vida escorreito, entendo que as circunstâncias a serem 

valoradas nesta fase devem ser matéria de prova durante a instrução 

para que efetivamente sejam utilizadas em benefícios dos réus ou 

contrárias a eles. Nesta mesma linha, a personalidade do agente também 

não foi avaliada, não havendo dados objetivos para valoração desta 

circunstância. Os motivos do crime não extrapolaram os elementos do tipo 

penal.As circunstâncias do crime não excederam as normalmente 

empregadas em crimes desta espécie, não extrapolando a seara das 

razões subjetivamente embutidas no tipo penal. As consequências do 

crime embora graves, não foram valoradas. O comportamento da vítima em 

nada beneficia o acusado porque nem mesmo se encontrava no local e, 

ainda, tomou todas as providênciasnecessárias para preservar o seu 

patrimônio. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, fixo a 

pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.4.2. 

Circunstâncias legais:Não há agravantes ou atenuantes a serem 

valoradas.4.3. Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem 
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causas de aumento ou diminuição de pena a serem valoradas. 4.4. Pena 

Definitiva: TORNO DEFINITIVA a pena do réu EDERSON ROSA DE 

CARVALHO PINHO, qualificado nos autos, em 01 (um) ano de reclusão e 

10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.4.5. Regime:A reprimenda será cumprida em regime inicial 

ABERTO, com fulcro no art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 5. Substituição da 

pena:Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a um ano, considerando, 

ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59 do Código Penal, hei por bem substituir a pena 

privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, em 

consonância com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, a qual será 

definida pelo r. Juízo das Execuções Penais, além da pena de multa 

aplicada cumulativamente ao crime.6. Objetos Apreendidos:- DECRETO o 

perdimento de quaisquer bens que não foram reclamados porque a 

apreensão ocorreu no ano de 2016 e de lá para cá, os objetos que 

interessavam aos proprietários foram restituídos. Se as apreensões se 

referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua destruição, e 

em se tratando de objetos que possuem valor econômico, proceda-se ao 

leilão ou doação, conforme o caso;7. Deliberações finais:a) DEIXO DE 

CONDENAR o réu nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal, em razão da ausência de debate processual a respeito do valor dos 

danos a serem eventualmente reparados e provas suficientes a 

sustentá-los, primando, assim, pelo devido processo legal. Outrossim, 

ressalte-se que nada impede que a vítima postule o ressarcimento do 

prejuízo em tela, na esfera cível.b) Isento o acusado do pagamento de 

custas e despesas processuais.c) Intime-se a vítima, conforme 

determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP.d) Eventual detração 

será realizada pelo juízo da execução.e) Transitada em julgado esta 

sentença condenatória, determino:- comunique-se ao TRE/MT para fins do 

art. 15, inciso III, CR/88, via sistema INFODIP, conforme PROVIMENTO 

12/2015 - CGJ;- comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal, alimentando os dados no sistema SINIC;- expeça-se guia de 

execução penal, nos termos do CNGC;- arquivem-se os autos.P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2020.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL THOMAS DA 

COSTA, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 410545 Nr: 15255-64.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FERREIRA LEITO - 

OAB:OAB Nº. 20.720

 Vistos,

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público formulou acordo de 

não persecução penal.

Analisando as condições da proposta, não se verifica qualquer 

ilegalidade, pois que amparadas nos incisos IV e V do art. 28-A do CPP.

 Ouvido o indiciado nesta ocasião, é possível perceber que ele aderiu, 

voluntariamente, às condições estabelecidas (art. 28-A § 4º, do CPP).

Com efeito, HOMOLOGO o acordo, nos termos propostos, à luz do art. 

28-A do CPP.

 Remetam-se os autos ao MPE para fiscalização (CPP, art. 28-A, § 6º).

O requerido sai devidamente intimado para iniciar ao cumprimento das 

condições.

Às providências.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

AMARILDO CÉSAR FACHONE

Promotor de Justiça

IGOR FERREIRA LEITE

Advogado Da Réu

THIAGO RHAFFAEL DE OLIVEIRA ALVES

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 161846 Nr: 9178-15.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241

 AÇÃO PENAL Nº 9178-15.2010.811.0042 Código: 161846

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA

Vistos etc.

 Diante da manifestação ministerial de fl. 312, expeça-se Carta Precatória 

para o réu EDINALDO ARRUDA OLIVEIRA com o objetivo de designar 

audiência para homologação da proposta de acordo de não persecução 

penal.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá - MT, 26 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 447504 Nr: 24461-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS, 

LEANDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para CONDENAR os acusados FERNANDO TEIXEIRA DOS 

SANTOS e LEANDRO PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, pela 

prática dos crimes descritos no art. 155, §4º, I e IV, c.c. artigo 304, c.c. 

artigo 297, todos do Código Penal, artigo 307, c.c. art. 65, III, d, ambos do 

Código Penal, aplicando em desfavor do réu LEANDRO a agravante da 

reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal.4. Dosimetria:Passo, 

consequentemente, à dosimetria da pena. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 574445 Nr: 17268-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAINE DOS SANTOS, JORGE TADEU DO 

CARMO INFANTINO, GERSON RODRIGUES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INQUÉRITO Nº 17268-94.2019.811.0042 (Código: 574445)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 INDICIADO(S): LORRAINE DOS SANTOS

 JORGE TADEU DO CARMO INFANTINO

 GERSON RODRIGUES DE SOUSA

Vistos,

Acolho o parecer do Ministério Público de fls. 102/106 e, adotando como 

razões de decidir os mesmos argumentos expostos pelo Parquet, 

determino o ARQUIVAMENTO do inquérito policial.

Não há objetos apreendidos nos autos.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal
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Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425331 Nr: 453-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA RODRIGUES NERY, REGIANE 

JESUS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA RODRIGUES NERY, Filiação: 

Silvana Barbosa Rodrigues e Eloy Junior Assunção Nery, data de 

nascimento: 19/09/1993, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 65 9261-1362. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: .DETERMINO a citação do acusado via editalícia, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do Código de Processo 

Penal-CPP, para que o denunciado tome conhecimento do presente 

processo.Consigne-se no edital que, na resposta à acusação, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A).Caso transcorra in albis o prazo assinalado, 

não apresentada resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos, 

para análise da subsunção do caso aos ditames do artigo 366 do CPP. Em 

seguimento, conforme preceitua o item 7.4.1 da CNGC,

Despacho/Decisão: DESPACHOVistos em correição.Autos em regular 

a n d a m e n t o . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . C u m p r a - s e .  À s 

providências.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 29 de abril de 2019

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167357 Nr: 14662-11.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DIA DO AMARAL, WESLEY 

NEPOMUCENA TEIXEIRA, ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA, BENILSON DA 

SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/O, WALTER RAMOS MOTTA - 

OAB:3272-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEITON DIA DO AMARAL, Rg: 

18799426, Filiação: Marino de Fátima do Amaral e Maria do Carmo Dias de 

Souza, data de nascimento: 27/11/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Telefone 8419-1045 e atualmente em local incerto 

e não sabido ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA, Rg: 1504637-0, Filiação: 

João Moreira de Avila e Benedita de Oliveira de Avila, data de nascimento: 

22/10/1984, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), moto-táxi, 

Telefone 9215-1750. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Código 167357DESPACHOVistos etc.Considerando 

que os réus Kleyton Dias do Amaral e Roberto Oliveira de Avila não se 

encontram presos por outro processo (fl. 244), e, sendo infrutíferas as 

tentativas de citação nos endereços residenciais fornecidos pela 

Acusação (fls. 188, 205, 218, 237 e 239), DETERMINO A CITAÇÃO VIA 

EDITALÍCIA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 

do Código de Processo Penal-CPP, para que o(a)(s) denunciado(a)(s) 

tome(m) conhecimento do presente processo.Consigne-se no edital que, 

na resposta à acusação, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a(s) sua(s) defesa(s), oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (CPP, art. 396-A).Se apresentada a defesa, tornem os autos 

imediatamente conclusos para análise das circunstâncias do art. 397 do 

CPP e, se for o caso, para designação de audiência de instrução (art. 399 

do CPP).Caso transcorra in albis o prazo assinalado, não apresentada 

resposta à acusação, voltem-me os autos conclusos, para análise da 

subsunção do caso aos ditames do artigo 366 do CPP. Diante do contido 

nas certidões de citações dos réus KLEYTON DIAS DO AMARAL e 

WESLEY NEPOMUCENA TEIXEIRA (fls. 188 e 195) dê-se vistas dos autos 

à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, no prazo 

legal.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Cuiabá/MT, 20 de maio de 2019. SILVANA FERRER ARRUDA 

Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130595 Nr: 17707-91.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO SOARES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDOMIRO SOARES DE ARRUDA, Cpf: 

53782089120, Rg: 874.518, Filiação: Veríssima Soares de Arruda e 

Manoel Luiz de Arruda, data de nascimento: 01/08/1963, brasileiro(a), 

natural de Várzea Grande-MT, casado(a), ex-policial militar. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acima qualificado, de 

acordo com o despacho e com a Denúncia, cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, cientificando-o(a, 

s) do inteiro teor da referida denúncia, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Despacho/Decisão: Código 130595DECISÃO INTERLOCUTÓRIAVistos 

etc.RECEBO a denúncia de oferecida pelo Ministério Público, uma vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, como 

incurso nas sanções dos artigos mencionados.Cite-se o(s) acusado(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação, conforme 

disposto no art. 396 do Código de Processo Penal.Advirta-se o(s) 

denunciado(s) de que, em sua resposta, poderá arguir preliminar e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo suas intimações, quando necessário (art. 396-A, CPP). 

Deverá constar expressamente no mandado de citação, e o Sr. Oficial de 

justiça ficando obrigado a indagar ao acusado:1) O que determina o 

Provimento n.º 30/2008-CGJ: se o acusado pretende constituir advogado 

(indicando NOME COMPLETO, bem como telefone e endereço, estes se 

possível) ou deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para 

patrocinar a sua defesa, caso em que deverá mencionar as razões pelas 

quais não tem a intenção de contratar defensor, devendo tudo ser 

certificado.2) Uma vez citado o acusado e informado o nome de seu 

advogado para apresentar a defesa prévia, e o mesmo se manter INERTE, 

intime-se novamente o denunciado para constituir novo advogado, bem 

como informar o nome completo, número da inscrição na OAB e o telefone, 

no prazo de 03 (TRÊS) dias. 2.1) Não havendo manifestação do acusado, 

no prazo de 03 (três) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Dativo para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 
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seu cumprimento.3) Não apresentada resposta no prazo legal, ou 

certificada à necessidade de nomeação de defensor público, desde já 

nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do 

acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 396-A, § 2º, do CPP, ser 

aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.Caso o 

Oficial de Justiça verifique que o acusado está se esquivando/ocultando 

de receber a citação, deverá proceder nos termos do artigo 362 e 362§1º 

do CPP. (destacar no mandado de citação)Em seguimento, conforme 

preceitua o item 7.4.1 da CNGC, determino que seja comunicado o 

recebimento da presente denúncia ao cartório distribuidor, aos Institutos 

de Identificação Estadual e Nacional e à Delegacia de Polícia Local.Na 

hipótese de o(s) indiciado(s) possuir(em) guia de execução em seu 

desfavor, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal competente quanto 

à existência desta ação penal, nos termos dos arts. 20 e 21 da Resolução 

nº 113 do CNJ.Advirta-se ainda o(s) acusado(s) que, a partir da data do 

recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverão ser 

informadas ao Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação 

oficial (destacar no mandado de ci tação).Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francisca Bindá Pinho, 

digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426678 Nr: 1965-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAYLON JHONSON ALVES, CARLOS 

HENRIQUE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Intimar a advogada Drª. Deise Jussara Alves–OAB 17.867, para audiência 

de instrução designada para o dia 26/03/2020 às 14 h.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405188 Nr: 9738-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSTANY SANTANA SILVA LIMA, MARCELA 

PIRES DA SILVA MARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que encaminho intimação para o (a,s) Advogado (a,s), 

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA, OAB N° 18.882 e PAMELA GHIOTTE 

MATEUS, OAB N° 20.453/O, para comparecer na audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 14/04/2020 às 15h00min, na sala de 

audiências da 6ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561693 Nr: 5357-85.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 (...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 04/06, dos autos, para que seja o denunciado Wagner 

Francisco Alexs Peres Pinto, devidamente qualificado, condenado nas 

penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 

Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado(...)Ademais, insta frisar 

que a causa de aumento pela restrição de liberdade já fora utilizado na 

primeira fase da dosimetria da pena, valorando negativamente uma das 

circunstâncias judiciais, bem como, diante das causas especiais de 

aumento de pena previstas no inciso II do § 2º, e inciso I do § 2º-A, ambos 

do artigo 157 do Código Penal, tomo como parâmetro a causa mais grave, 

dou à pena-base o acréscimo de DOIS TERÇOS (2/3), elevando-a, para 

SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos(...)Diante da argumentação acima, assim 

como pelos entendimentos expostos, determino o regime fechado para o 

início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a” do 

Código Penal(...)Assim, por garantia da ordem pública, indefiro ao 

Sentenciado o direito de apelar em liberdade e RECOMENDO-O na prisão 

em que se encontra(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 609841 Nr: 588-97.2020.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DE ALBUQUERQUE, 

CLEVERSON OLIVEIRA DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE OLIVEIRA 

VARANDA - OAB:22973/O

 Despacho

Designo o dia 30/03/2020, às 15h00min., para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Sobre o pedido de Revogação da Prisão Preventiva juntada às fls. 

114/120, dos presentes autos, colha-se o parecer ministerial.

Conste no mandado a advertência de que os mandados deverão ser 

devolvidos 48h úteis antes da data da audiência nos termos do art. 373 da 

CNGC, bem como deverá atentar para disposto no § 3º do artigo 212 c/c 

art. 216 ambos do Código de Processo Civil de que, independentemente de 

determinação judicial, as intimações poderão ser realizadas nos períodos 

de férias forenses, feriados e dias úteis após o horário estabelecido no 

art., 212. (observado o disposto no inciso XI do art. 5º da CF), que é 

aplicado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 436321 Nr: 12595-63.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR, RAUL 

MEDRADO FARIA, PABLO COUTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, CARLOS FREDERICK 

DA S. I. DE ALMEIDA - OAB:7355-A, CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, CRISTINA DAS GRAÇAS SOUZA BUENO - 

OAB:20911/O, Debora Laura Penha Almeida - OAB:20519/O, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598, NELSON PEDROSO 

JUNIOR - OAB:11266-B, THIANY BARROS DE ABREU - OAB:9143

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PEDRO PORFIRIO SOBRINHO 
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JUNIOR, CPF: 022.023.091-95, RG: 18793479 SSP/MT, filiação: Pedro 

Porfirio Sobrinho e Deuselina Marques de Oliveira, data de nascimento: 

02/08/1988, brasileiro, natural de Alto Araguaia/MT, residente e domiciliado 

à Rua Marechal Rondon, n° 768, bairro Centro, em Alto Araguaia/MT, como 

incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; e 

DESCLASSIFICAR o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006, imputado aos denunciados RAUL MEDRADO FARIA, CPF: 

036.540.071-80, RG: 20605250 SSP/MT, filiação: Antonio Cesar Faria e 

Vanusa Medrado Luz, data de nascimento: 30/12/1990, brasileiro, natural 

de Itumbiara/GO, residente e domiciliado à Rodovia 364, Bailão Gaúcho, 

Bairro Jardim Industriário, em Cuiabá/MT; e PABLO COUTO SOUZA, CPF: 

007.351.469-18, RG: 22061479 SSP/MT, filiação: José Antonio de Souza e 

Ivanir Couto Souza, data de nascimento: 07/04/1980, brasileiro, natural de 

Jundiaí/SP, residente e domiciliado à Avenida José Rodrigues de Prado, nº 

540, Condomínio Campo D’ourique, bairro Santa Rosa, em Cuiabá/MT, para 

aquele previsto no artigo 33, §3°, da Lei n° 11.343/2006

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 588037 Nr: 29680-57.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR, 

PAULA MIRELY DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO PASINI DE 

ALCANTARA - OAB:24505/0

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público 

contra a sentença prolatada nos autos, arguindo que a mesma é omissa, 

por não fazer qualquer menção sobre a possível restituição ou não do 

veículo apreendido nos autos.

Os presentes embargos são tempestivos (fl. 291).

É o relatório do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Tenho que os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público 

merecem ser acolhidos. EXPLICO:

Conforme se denota dos autos, conquanto os policiais militares que 

efetuaram as prisões em flagrante dos réus tenham também apreendido o 

veículo que estava sendo conduzido pelo acusado PAULO, o mesmo não 

foi vinculado aos autos.

Melhor esclarecendo, somente os objetos descritos no termo de exibição e 

apreensão de fl. 15 é que foram vinculados ao presente feito.

Quanto ao veículo GOL, conforme se verifica pelo Boletim de Ocorrência 

de fls. 10/11,

 “(...) O veículo Gol foi checado via CIOSP e não constou nenhum 

alteração, porém foi observado que a placa estava sem o lacre, então foi 

feita a notificação n° 991546 e o veículo foi apreendido conforme auto de 

apreensão n° 496923 e encaminhado para pátio da SEMOB”.

Com isso, percebe-se que, ao ser apreendido, os militares, ao invés de 

vincular o veículo ao delito praticado pelos acusados, preferiram vincula-lo 

à infração administrativa descrita no CTB.

Frente a tal fato, bem como por o Ministério Público ter requerido na 

denúncia o perdimento do automóvel, esta magistrada determinou, em 

02/09/2019, que “caso o mesmo não tenha sido restituído ao seu 

proprietário, através da SEMOB (boletim de ocorrência de fls. 04/05), 

DETERMINO que se proceda sua vinculação ao presente feito, bem como 

que o mesmo seja removido imediatamente para o pátio do CONESD” (fl. 

55).

Ocorre que em resposta, a SEMOB informou, em 13/11/2019, “que para 

liberação do veículo supracitado, é necessário a quitação dos débitos 

acerca da intendência das taxas de remoção e estada que recaem sobre 

o mesmo” (fl. 200).

Porém, antes mesmo de responder a solicitação deste juízo, nota-se pelo 

extrato retirado do sítio eletrônico do DETRAN/MT encartado às fls. 

276/277, que o veículo, além de ter sido restituído, foi vendido para 

SUELEN DE ALENCAR E SILVA no dia 08/11/2019.

Desta feita, em decorrência do veículo não ter sido vinculado aos autos e, 

ademais, foi vendido para terceiro de boa fé, este juízo não se pronunciou 

a seu respeito.

Diante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios interpostos pelo 

Ministério Público à fl. 290, para reconhecer a omissão existente na 

sentença, porém, por o veículo Gol, placa OBN 7954, não ter sido 

vinculado aos autos e, ademais, foi vendido para terceiro de boa fé, deixa 

este juízo de deliberar acerca do mesmo.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Dê-se ciência às partes sobre o teor da presente.

RECEBO os recursos de apelação interpostos pelas defesas técnicas dos 

acusados Paulo e Paula, às fls. 288 e 289, em seus legais e jurídicos 

efeitos, por serem tempestivos (certidão de fl. 291).

Considerando que as razões recursais serão apresentadas na instância 

superior, conforme faculta o artigo 600, § 4º do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processamento e 

julgamento dos recursos.

Antes, porém, procedam-se as anotações necessárias, conforme 

determina o artigo 346 da CNGC/MT, parte judicial .

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 600663 Nr: 40915-21.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AUGUSTO 

ANTUNES MACIEL - OAB:16.393/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor REGINALDO DA SILVA, 

dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n°11.343/2006.

Devidamente notificado (certidão de fl. 126), o réu apresentou sua defesa 

preliminar, onde requereu a desclassificação do crime de tráfico para o 

descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, bem como seja submetido a exame 

toxicológico. Por fim, requereu a revogação de sua prisão preventiva (fls. 

134/138).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de revogação, bem como seja enviada cópia do 

auto de prisão em flagrante e laudo pericial, a fim de apurar o crime de 

moeda falsa (fls. 139/141).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos 

e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em 

flagrante, redundando na decisão de fls. 82/83, proferida pelo magistrado 

que presidiu a audiência de custódia, e, ademais, noto que a defesa não 

trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim 

de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta 

exteriorizada pela diversidade de entorpecentes apreendidos (0,45g de 

cocaína, 6,68g de MDMA e 3,44g de MDA), vários petrechos utilizados na 

fabricação de ‘Loló’, máquina de cartão e o valor de R$ 254,00 (duzentos 

e cinquenta e quatro reais).

Agregado a isso, frisa-se que os policiais civis somente obtiveram êxito 

em prender o acusado, porque foram até a residência dele cumprir o 

mandado de busca e apreensão expedido por este juízo, no incidente 

distribuído sob o Código n° 593861, já que havia informações de que ele 

comercializa drogas sintéticas em festas eletrônicas.

 A respeito, eis o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25, 

in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

 Com isso, apesar do réu possuir condições subjetivas favoráveis, 

esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, 

conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, 

conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

139/141, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de REGINALDO DA SILVA.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:
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Em que pese à pretensão da defesa quanto à desclassificação da 

conduta denunciada para o ilícito descrito no artigo 28, da Lei n° 

11.343/2006, por tratar-se de questão de mérito, postergo sua análise 

para quando da prolação da sentença, haja vista que lhe compete, durante 

a instrução criminal, comprovar que os entorpecentes apreendidos não 

tinham fim comercial.

Assim, superada a questão preliminar, entendo que a dinâmica do evento 

descrito na inicial acusatória precisa ser melhor esclarecido, não 

emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve 

ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das 

hipóteses do art. 397, do CPP, prevalecendo, nesta fase, o princípio do in 

dubio pro societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra o denunciado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 

15:30 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o da data do interrogatório.

Intimem-se as testemunhas e o advogado do réu, sendo este, via DJE. 

Notifique-se o Ministério Público.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do item 7.5.1, números III e IV, da CNGC/MT, parte judicial.

Por fim, a defesa requereu que o acusado seja submetido à realização de 

exame toxicológico, com o intuito de comprovar que é apenas usuário de 

drogas e promover a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da 

LT.

No entanto, em prestígio aos princípios da celeridade e economia 

processual, sem ofensa aos da ampla defesa e contraditório, evidencia-se 

desnecessária a realização de exame toxicológico apenas para confirmar 

“alegada” condição de usuário de droga, mormente porque esta condição 

não desqualifica a de tráfico e, portanto, não isenta o agente de eventual 

condenação, se prova existir nessa direção.

Ainda que o laudo de exame toxicológico ateste resquícios de 

entorpecente no organismo do acusado, confirmando algo que não é 

objeto de dúvida ou prequestionamento no processo, apenas o exame de 

insanidade mental poderia avaliar sua higidez mental e capacidade, 

considerando-o inimputável ou semi-imputável, nos termos dos art. 45 e 

46, da Lei nº 11.343/2006, se for o caso.

Todavia, na hipótese dos autos, não há demonstração, ao menos por ora, 

de que o acusado sofra algum distúrbio ou anomalia mental. Muito pelo 

contrário, em seu interrogatório colhido pela autoridade policial, conforme 

se denota às fls. 28/30, se mostrou lúcido, orientado no tempo e espaço, o 

que demonstra ter capacidade mental e física dentro dos padrões normais. 

Não existe nenhum princípio de prova noutra direção.

Nota-se, portanto, que a providência de realização de exame de 

dependência toxicológica deve ser condicionada à efetiva demonstração 

de sua necessidade, o que não é o caso.

Registre-se, ainda, que o simples indeferimento do pedido de realização 

pericial formulado pela defesa não é capaz de provocar eventual vício 

procedimental que abale os princípios constitucionais da ampla defesa, do 

contraditório e do devido processo legal, porquanto essa decisão está 

devidamente fundamentada no acervo probatório colhido durante a fase 

inquisitiva através do livre convencimento motivado.

Por estas razões e circunstâncias, INDEFIRO a realização do exame 

toxicológico no acusado.

DEFIRO o último parágrafo contido na cota ministerial de fls. 139/141. Para 

tanto, encaminhe-se para a Justiça Federal a documentação necessária 

para se apurar o suposto crime de moeda falsa praticado pelo réu.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 608633 Nr: 48070-75.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMASSEIS DE SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANNA LUCHOSKI ALVES 

IZAIAS - OAB:26.427/MT

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida em desfavor RAMASSEIS DE SOUZA 

RODRIGUES, dando-o como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, 

inciso III, ambos da Lei n°11.343/2006.

Devidamente notificado (certidão de fl. 118), o réu apresentou sua defesa 

preliminar, onde requereu a rejeição da denúncia, por entender que a 

mesma é inepta, bem como inexiste justa causa para sua deflagração. Por 

fim, requereu a revogação de sua prisão preventiva (fls. 121/140).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de revogação (fls. 142/143).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos 

e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em 

flagrante, redundando na decisão de fls. 56/57, proferida pelo magistrado 

que presidiu a audiência de custódia, e, ademais, noto que a defesa não 

trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim 

de garantir a ordem pública, pois, ainda que seja pequena a quantidade de 

entorpecentes apreendidos (há diversidade), os policiais somente 

obtiveram êxito em prender aquele, porque receberam denúncia anônima 

de que no clube onde os fatos ocorreram estava tendo comercialização 

de entorpecentes.

Agregado a isso, frisa-se que o acusado é reincidente, fato que reforça, 

com mais rigor, a necessidade de manter decretada sua custódia cautelar, 

como medida para conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DO 

PACIENTE EM REGIME ABERTO – TESE QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O 

PROCESSO DE ORIGEM – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – NÃO 

CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE REDUZIDA 

GRAVIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE TRAFICÂNCIA 

QUE PERMITEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 

SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO 

PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS 

DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – 

REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS 

– IRRELEVÂNCIA DIANTE DOS PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – 

INDÍCIOS DE QUE EM LIBERDADE O PACIENTE CONTINUARÁ A DELINQUIR 

– PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE 

DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 6 ANOS – 

IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES 

DEFENSIVAS – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO DENOTAM A 

DEPENDÊNCIA DA CRIANÇA – MERO AUXÍLIO EVENTUAL – HIPÓTESE 

NÃO PREVISTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COAÇÃO ILEGAL 

NÃO DEMONSTRADA – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NA PARTE REMANESCENTE DENEGADO. As alegações referentes à 

suposta inexistência de motivos para a regressão de regime prisional 

devem, eventualmente, ser objeto de ação constitucional específica, já que 

não foram trazidos ao presente feito qualquer documento referente ao 

suposto processo de execução. Havendo nos autos prova da 

materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva do crime de tráfico 

de drogas, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese 

referente à ausência de gravidade da conduta é questão que não pode 

ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada 

incursão no conjunto fático-probatório. A custódia provisória está 

devidamente justificada na necessidade de GARANTIA da ORDEM 

PÚBLICA em razão das circunstâncias do delito e da reincidência, que 

revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente. Condições 

pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, 

revogar a PRISÃO cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 

demonstrar a necessidade da custódia. Competindo ao paciente a 

comprovação da dependência de filho menor de 6 anos, fica afastado o 

benefício da PRISÃO domiciliar nos casos em que a prova não foi 

produzida e os elementos de informação acostados ao feito denotam a 

inexistência da situação alegada. Mero auxílio eventual de filho menor não 

se confunde com a imprescindibilidade exigida pelo Código de Processo 

Penal para a concessão de PRISÃO domiciliar. (N.U 

1006033-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO 
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SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado 

no DJE 19/06/2019)

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

142/143, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO a segregação cautelar de RAMASSEIS DE SOUZA 

RODRIGUES.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:

Vê-se que a defesa do acusado pretende que a denúncia seja rejeita, por 

entender que a mesma é inepta. No entanto, razão não lhe assiste, pois da 

leitura da peça acusatória, se constata que o representante do Ministério 

Público, se valendo das provas produzidas na fase inquisitiva, narrou 

expressamente a conduta executada pelo denunciado, observando, 

assim, os requisitos legais previstos no artigo 41, do Código de Processo 

Penal.

Além disso, noto que pelo fato da mesma ter narrado com clareza a 

conduta do acusado, não cerceou o direito de defesa deste, tanto que o 

possibilitou de apresentar sua defesa inicial.

Por isso, REJEITO referida preliminar.

No que tange à ausência de justa causa arguida pela defesa para a 

deflagração da presente ação penal, entendo que razão não lhe assiste, 

senão vejamos:

Primeiramente, é conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta 

de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a 

determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e 

contrariedade, e, como orienta a doutrina e a jurisprudência, somente deve 

ser repelida quando não houver indícios da existência de crime, ou 

quando, de início, puder-se reconhecer, indubitavelmente, a inocência do 

denunciado, ou quando não houver, pelo menos, indícios de sua 

participação no evento criminoso noticiado, ou, ainda, quando 

encontrar-se extinta a punibilidade do agente.

No presente caso, nota-se que a materialidade encontra-se comprovada 

pelo termo de exibição e apreensão de fl. 16 e laudo de constatação 

definitivo de fls. 18/19. Já os indícios de autoria quanto ao delito em tela 

estão evidenciados pelos depoimentos dos policiais militares que 

efetuaram a prisão em flagrante do acusado (fls. 11/2 e 14/15), mormente 

porque receberam denúncia anônima de que estava ocorrendo o consumo 

e a comercialização de entorpecentes em uma festa no bairro Dr. Fábio 2, 

senão vejamos:

“(...) a equipe da Rotam 90, recebeu denúncia anônima de que na Rua 

Zumbi dos Palmares, do bairro Doutor Fábio 2, estaria havendo uma festa, 

com o som em alto volume, brigas e que pessoas também estariam 

fazendo comercialização e consumo de entorpecentes no local. Que então 

a equipe, juntamente com as equipes de FT-90 e FT-05 deslocaram ao 

local, e ao chegar, deparou-se com diversas pessoas em frente ao clube, 

ouvindo músicas em alto volume, pessoas estas, que ao perceberem a 

aproximação das equipes, parte das pessoas correram e parte passaram 

arremessarem pedras e garrafas contras as equipes, sendo necessário 

fazer o uso de munição não letal, que logo dispersaram e ao adentraram 

ao clube, foi feito a busca pessoal em suspeitos que ali estavam, quando 

um deles (suspeito Ramasses), ao perceber as equipes, rapidamente 

jogou o invólucro no chão, e ao ser abordado, verificou-se que se tratava 

de oito trouxinhas e um pino, todos de substância análoga a cocaína em 

pó e cinco porções de substância análoga a maconha e a quantia de 

dezenove reais. (...).” (Condutor PM Erlon de Pinho Novais – fls. 11/12)

Com isso, apesar da defesa sustentar que o réu é inocente, urge aclarar 

que traficante não é apenas quem efetivamente comercializa 

entorpecente, mas sim, todo aquele que, de algum modo, participa da 

produção e da circulação de drogas, até porque o tipo penal descrito no 

artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 é múltiplo.

Nesse sentir:

TJMG: “Vender, em tema de entorpecentes, é apenas uma das condutas 

típicas, e não ‘condictio sine qua non’ de delito de tráfico ilícito, uma vez 

que deve ser considerado traficante não apenas quem comercializa 

entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção 

e da circulação de drogas, como, por exemplo, aquele que a ‘guarda’ ou a 

‘mantém em depósito’”. (Ap. 1.0324.04.023371-4/001, rel. Paulo Cezar 

Dias, 13.09.2005, DJ 24.11.2005)

TJRS: “Tem sido dito e repetido que, para a caracterização do crime de 

tráfico, não é indispensável que o agente do crime seja encontrado no ato 

de comércio, pois o tipo múltiplo do artigo 12 relaciona diversas outras 

condutas”. (HC 70015107089, 1ª C., rel. Ivan Leomar Bruxel, 17.05.2006)

Desta feita, por a conduta do réu se amoldar ao crime de tráfico de 

drogas, entendo que há justa causa para a deflagração da presente ação 

penal, posto que os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal 

estão devidamente preenchidos e, ademais, inexiste qualquer uma das 

hipóteses que autorizam a rejeição da denúncia (CPP, art. 395).

Por este motivo, REJEITO referida preliminar.

Por outro lado, entendo que a dinâmica do evento descrito na denúncia 

precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a 

certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do 

denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP, 

prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do in dubio pro societate.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet contra o denunciado RAMASSEIS DE SOUZA 

RODRIGUES.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2020, às 

14:50 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de Acusação e Defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-o da data do interrogatório.

Intimem-se as testemunhas e a advogada do réu, sendo esta, via DJE. 

Notifique-se o Ministério Público.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do item 7.5.1, números III e IV, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 596599 Nr: 37346-12.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERNANDO OLIVEIRA, BRUNA SILVA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO BEZERRA 

PEGORARO - OAB:23871/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor 

do réu IGOR FERNANDO OLIVEIRA, sob o argumento de que este está 

sofrendo constrangimento ilegal por excesso na formação da culpa. E 

mais, afirma que o réu é detentor de bons predicados subjetivos e, por 

isso, caso condenado, não cumprirá a pena que lhe for imposta em regime 

fechado.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva (fl. 262/263).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

No que tange à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo 

na conclusão da ação penal, cumpre-me esclarecer que, conquanto a 

doutrina e a jurisprudência tenham fixado em 81 (oitenta e um) dias o 

prazo para o término da instrução criminal estando preso o acusado, em 

se tratando de delito de trafico de drogas, a Corte Mato-grossense tem 

elastecido esse prazo para 256 (duzentos e cinquenta dias) dias, senão 

vejamos:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRISÃO EM 

FLAGRANTE DELITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM FACE DE 

REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS 

PRECEDENTE (HC Nº 22.603/2010) - TESE NÃO DESENVOLVIDA NO WRIT 

PIONEIRO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO IUS AMBULANDI - EXCESSO DE PRAZO 

PARA FORMAÇÃO DA CULPA - LEI Nº 10.409/2002 – DINÂMICA 

PROCEDIMENTAL - DEFESA PRELIMINAR (ART. 55, LEI 11.343/06) - 

INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE JUDICIÁRIA - TRAMITAÇÃO 

PROCESSUAL QUE DESCARACTERIZA O ATRASO GRITANTE - CRITÉRIO 

DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - 

ORDEM DENEGADA.

Inocorrendo reiteração de pedido deduzido em writ precedente, o entrave 

relativo ao conhecimento se mostra impertinente. À luz da complexidade, 

não se mostra como injustificado o excesso de prazo para o 

encerramento da instrução criminal quando não tenha decorrido de desídia 

ou morosidade judiciária, não encontrando lugar o argumento de 

constrangimento ilegal ao jus ambulandi do beneficiário.

A Lei nº 10.409/2002 ampliou os prazos para a formação da culpa, 
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instalando uma nova dinâmica procedimental para os delitos de tráfico, 

podendo chegar a 198 (cento e noventa e oito) dias ou 256 (duzentos e 

cinqüenta e seis) dias a depender da realização ou não do exame pericial 

para determinação de dependência toxicológica.

Os prazos para prática dos atos processuais não devem ser 

interpretados com rigidez e inflexibilidade, mas sim dentro do critério de 

razoabilidade que os norteia. (HABEAS CORPUS Nº 58717/2010 - CLASSE 

CNJ - 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, Relator EXMO. SR. DES. RUI 

RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13-7-2010)

No presente caso, verifico que o réu se encontra preso desde 

01/09/2019, ou seja, há 171 (cento e setenta e um) dias. Portanto, não há 

que se falar em constrangimento ilegal, por não ter transcorrido o prazo 

máximo fixado pela Colenda Corte Mato-grossense.

E ademais disso, a instrução criminal já se encerrou no dia 18/02/2020, 

tanto que o Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 

253/263.

Por esta razão, resta superada qualquer arguição de excesso de prazo, 

até porque, conforme preconiza a Súmula 52 do Superior Tribunal de 

Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo”.

Por outro lado, vislumbro que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil 

a possibilitar a reanálise dos pressupostos e requisitos da prisão 

preventiva e, por isso, a manutenção da prisão cautelar do réu se faz 

necessária, com fito de garantir a ordem pública, diante da gravidade 

concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de 

entorpecente apreendido (MAIS DE UM QUILO DE MACONHA), além de 

petrechos e grande quantidade em dinheiro (Enunciado Orientativo n° 25 

do TJMT ).

 Somado a isso, há de se destacar que o réu é recalcitrante na prática 

delitiva, pois, conforme se denota pelos antecedentes criminais juntados à 

fl. 142, o mesmo, dias antes de praticar o crime em questão, já tinha sido 

autuado pela prática de outro delito de menor potencial ofensivo.

Desta feita, tenho que tais circunstâncias acentuam e justificam a 

necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, mormente para 

conter sua reiteração criminosa.

Com isso, friso que ainda que o acusado possua condições subjetivas 

favoráveis, tais predicados não são suficientes para, isoladamente, 

conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, 

conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

262/263, INDEFIRO o pedido de revogação, MANTENDO a prisão cautelar 

de IGOR FERNANDO OLIVEIRA.

INTIMEM-SE os advogados constituídos dos réus, via DJE, para 

apresentarem os memoriais finais em favor de seus assistidos.

 Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 611353 Nr: 2060-36.2020.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER, ANA 

LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor 

de ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER, onde argumenta que houve 

mudança fática, por esta ter sido denunciada. Ainda, assevera que a ré 

não é contumaz na prática delitiva, visto que a sentença que lhe condenou 

pela prática de crime patrimonial está em grau de recurso. Por fim, afirma 

que inexistem motivos para manter decretada a prisão cautelar da 

denunciada.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido (fls. 153/154).

É o breve relato.

 Fundamento e DECIDO.

De proêmio, frisa-se que, conquanto a n. defesa afirme que houve 

“alteração da situação jurídica processual com a conclusão do inquérito e 

apresentação da denúncia” (SIC – fl. 124), tal fato só faz reforçar os 

indícios de autoria do crime de tráfico de drogas supostamente praticado 

pela denunciada, tanto que este juízo, em 10/02/2020, determinou que a 

dupla fosse notificada para apresentação de defesa preliminar.

Ademais disso, vejo que desde a última decisão em que indeferi pedido 

semelhante ao presente, ou seja, há 18 dias (10/02/2020 – fls. 119/120), 

não ocorreu, a meu ver, qualquer mudança fática. Ao contrário, tenho 

comigo que a decisão que converteu a prisão flagrancial da acusada em 

preventiva permanece incólume.

 Digo isto diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela 

expressiva quantidade de entorpecente apreendido em sua residência 

(4,965 kg de maconha), além de petrechos e vultosa quantia em dinheiro 

(R$ 3.298,00).

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo 25 do Eg. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia 

da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

 Agregado a isso, apesar da n. defesa asseverar que a acusada não é 

contumaz na prática delitiva, vê-se pelos antecedentes criminais 

encartados à fl. 121, que ela ostenta uma condenação provisória, a qual 

está em grau de recurso, pela prática de crime patrimonial.

Desta feita, enquanto o recurso de apelação interposto pela n. defesa não 

for julgado e reforme a sentença, absolvendo a acusada, entendo que a 

ação penal que esta está respondendo deve ser utilizada para demonstrar 

sua reiteração criminosa e, com isso, reforçar a necessidade de se 

manter sua segregação.

Inclusive, nessa entoada, cito o Enunciado Orientativo n° 06 do Eg. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção 

da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido 

da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações 

dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de 

inocência.”

Com isso, conquanto a acusada possua condições subjetivas favoráveis, 

esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, 

conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, 

conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a 

manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é 

cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

153/154, INDEFIRO o pedido em tela, MANTENDO a segregação cautelar de 

ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER.

Frente ao teor da certidão de fl. 149, encaminhem-se os autos para a 

Defensoria Pública, a fim de apresentar defesa preliminar em favor do réu.

Às providências. Expediente necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404457 Nr: 8891-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSLEY GOMES VIEIRA, EDUARDO 

FERREIRA PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON LUIZ AMARO JUNIOR 

- OAB:200129/SP, ROGÉRIO SENA DA SILVA - OAB:16.571

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO FERREIRA PAIVA, Cpf: 

68911513504, Rg: 26372363, Filiação: Carmelita Francisca Ribeiro e 

Edivaldo Ferreira Paiva, data de nascimento: 02/12/1973, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-SP, convivente, pintor, Telefone 9967 

9813/999247938. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 05 dias, indique novo advogado para efetuar sua defesa, ou, 

no mesmo prazo, manifestar-se acerca do desejo de ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, com a advertência de que em caso de silêncio, esta 

será nomeada para prosseguir em sua defesa.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

DENUNCIA a Vossa Excelência, EDUARDO FERREIRA PAIVA, como 
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incursos no artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06 (...)".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALICE ALVARENGA DE 

LIMA, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384467 Nr: 26452-50.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREICE KELLY LEITE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586, RAILTON FERREIRA DE AMORIM - 

OAB:OAB/MT 23886/0

 Intimação para o (à) Advogado (a) de defesa apresentar às Alegações 

Finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 483781 Nr: 23509-55.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEONARDO DE CAMPOS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Visto.

Dê-se vista ao Ministério Público para manifestar sobre a petição de fls. 

70/71.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 359700 Nr: 22312-07.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO LORITE FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359-O, JOSÉ ANTONIO ALVARES - 

OAB:3432, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:MT/11.883-B

 Visto.

Tendo em vista que o CD com a gravação da audiência de instrução e 

julgamento de fl. 284 está com problemas efetuo nesta data a juntada, em 

anexo, de outro CD contendo a gravação das testemunhas (Alan 

Cantuário Rodrigues, Igor Santos Madruga de Lucena, Marcelo José 

Hardman Medina e Gerson Panazzolo Baldasso) e interrogatório do 

acusado João Pedro Lorite Fracasso.

Assim, intime-se o acusado, por intermédio de seu advogado, para 

apresentar as alegações finais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 399409 Nr: 3552-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Visto.

Haja vista que a defesa não indicou o endereço no prazo estipulado, 

conforme f. 154 e 159, homologo a desistência da testemunha Joeli dos 

Santos Nascimento.

Cancelo a audiência designada para o dia 01.04.2020, às 14h45min.

 Alegações finais escritas no prazo de 05 (cinco) dias, primeiramente ao 

Ministério Público.

Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 472054 Nr: 11900-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra CLAUDINEY DE JESUS OLIVEIRA, 

qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica descrita no 

artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

O acusado, por sua vez, aceitou a proposta de suspensão condicional do 

processo e cumpriu as condições impostas.

O Ministério Público requereu seja declarada extinta a punibilidade do 

acusado, tendo em vista o cumprimento da suspensão condicional.

É o relatório.

DECIDO.

Havendo comprovação nos autos que o acusado cumpriu integralmente as 

condições acordadas, o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é 

medida que se impõe.

 Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte:

STJ. Penal e processual penal. Crimes tipificados no ce, art. 349 e ce, 353, 

CE. Suspensão condicional do processo. Cumprimento das condições. 

Extinção da punibilidade.

«Cumpridas as condições impostas, e decorrido o prazo estabelecido para 

a suspensão condicional do processo, dá-se a extinção da punibilidade, 

nos termos do Lei 9.099/1995, art. 89, § 5º.»

( STJ - (Corte Especial) - Ação penal 693 - PA - Rel.: Raul Araújo - J. em 

07/03/2018 - DJ 04/04/2018 - Doc. LEGJUR 184.2881.3000.0000)

Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do agente CLAUDINEY 

DE JESUS OLIVEIRA, em relação ao fato narrados nestes autos.

 Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado no Termo de fls. 49/50.

Decorrido o prazo recursal e uma vez atendida à determinação constante 

do parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 429090 Nr: 4562-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON LINO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado EVERTON LINO DA SILVA 

CAMPOS, em relação aos fatos narrados nestes autos.Considerando que 

uma das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo 

foi à perda da fiança, determino que o valor seja transferido como 

determinado no Termo de fls. 72/73.Decorrido o prazo recursal e uma vez 

atendida à determinação constante do parágrafo supra, então arquive o 

feito mediante as formalidades legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 469252 Nr: 9144-93.2017.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DE ALMEIDA NAZARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:21437/O

 Visto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso procedimento 

inquisitorial, ofereceu denúncia contra ALEXSANDRO DE ALMEIDA 

NAZARÉ, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

O acusado, por sua vez, aceitou a proposta de suspensão condicional do 

processo e cumpriu as condições impostas.

O Ministério Público requereu seja declarada extinta a punibilidade do 

acusado, tendo em vista o cumprimento da suspensão condicional.

É o relatório.

DECIDO.

Havendo comprovação nos autos que o acusado cumpriu integralmente as 

condições acordadas, o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é 

medida que se impõe.

 Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte:

STJ. Penal e processual penal. Crimes tipificados no ce, art. 349 e ce, 353, 

CE. Suspensão condicional do processo. Cumprimento das condições. 

Extinção da punibilidade.

«Cumpridas as condições impostas, e decorrido o prazo estabelecido para 

a suspensão condicional do processo, dá-se a extinção da punibilidade, 

nos termos do Lei 9.099/1995, art. 89, § 5º.»

( STJ - (Corte Especial) - Ação penal 693 - PA - Rel.: Raul Araújo - J. em 

07/03/2018 - DJ 04/04/2018 - Doc. LEGJUR 184.2881.3000.0000)

Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da 

Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do agente 

ALEXSANDRO DE ALMEIDA NAZARÉ, em relação ao fato narrados nestes 

autos.

 Considerando que uma das condições estabelecidas na suspensão 

condicional do processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja 

transferido como determinado no Termo de fls. 65/65v.

Decorrido o prazo recursal e uma vez atendida à determinação constante 

do parágrafo supra, então arquive o feito mediante as formalidades legais.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 476559 Nr: 16415-56.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Visto.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com base no incluso 

procedimento inquisitorial, ofereceu denúncia contra GILBERTO JOSÉ DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.Manifestação do Ministério 

Público às fls. 96/96v para declarar extinta a punibilidade do acusado, ante 

o decurso do prazo do período de prova. Decido.O acusado foi citado, 

tendo comparecido no feito e aceitou proposta de suspensão condicional 

do processo (fls. 55/55v).Muito embora o acusado não tenha cumprido 

integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de 

prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é 

medida que se impõe. Sobre a matéria o STJ decidiu o seguinte: (...) Ainda, 

a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 

9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado GILBERTO JOSÉ 

DE OLIVEIRA, em relação aos fatos narrados nestes autos. Considerando 

que uma das condições estabelecidas na suspensão condicional do 

processo foi à perda da fiança, determino que o valor seja transferido 

como determinado no Termo de fls. 55/55v.Decorrido o prazo recursal e 

uma vez atendida à determinação constante do parágrafo supra, então 

arquive o feito mediante as formalidades legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 584124 Nr: 26209-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SANTANA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Visto.

Aguarde-se audiência de instrução e julgamento, de acordo com a pauta 

deste Juízo.

 Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Tendo em vista que o dia 08 de abril de 2020 é feriado na cidade de 

Cuiabá, antecipo a Sessão de Instrução para oitiva das testemunhas 1º 

Ten PM Lucas Maciel e Rosilaine Franco, no dia 26 de março de 2020, às 

16h00.

Expeça-se o necessário para o cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 541671 Nr: 33090-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acerca da decisão proferida 

no dia 27/03/2019 (ref. 10), determinando a intimação da defesa para a 

apresentação do rol de testemunha, conforme a seguir: "(....) Tendo em 

vista que a expedição da carta precatória não suspende a instrução 

processual, nos termos do art. 359, §1º, do CPPM e em consonância com 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a inversão da oitiva 

de testemunhas de acusação e defesa não configura nulidade quando a 

inquirição é feita por meio de carta precatória (HC 167.900/MG, Rel. 

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

13/10/2011), DETERMINO a intimação da defesa para a apresentação do 

rol de testemunha (....)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378756 Nr: 20368-33.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME JUNIOR PACHECO, JOILSON DA 

SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAILDON EVARISTO DE 

MORAES COSTA - OAB:19203, YURI ROBSON NADAF BORGES - 

OAB:15046

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acerca da juntada da carta 

precatória parcialmente cumprida (ref. 84), não ocorrendo a inquirição das 

testemunhas Fernando Borges, Letícia da Silva, Wiles Aparecido Martins e 

Joel das Graças Medilla.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 435605 Nr: 11836-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 
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CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES, MAURÍCIO 

ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 Defiro a cota ministerial de Ref. 211.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 499919 Nr: 38984-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSO SANTANA TERCIS, ANDRE FELIPE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, JOSÉ BATISTA FILHO - OAB:13696-A/MT

 O pedido de Ref 69, será deliberado na Sessão Designada.

 Ás providências para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 447247 Nr: 24202-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS ENIR SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACINTO CÁCERES - 

OAB:25063/O

 Expeça-se Carta Precatória para oitiva das testemunhas de defesa e 

interrogatório do acusado, com prazo de 60 dias. Intimem-se para 

apresentações dos quesitos, no prazo legal. Vencido o prazo das 

precatórias, dê-se vista as partes para manifestarem nas fases dos arts. 

427 e 428 do CPPM.

 Em razão da impossibilidade do cumprimento dos atos processuais até a 

Sessão designada para o dia 31 de março de 2020, REDESIGNO a sessão 

para o Julgamento no dia 29 de junho de 2020, às 14h.

Ás providências para a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506067 Nr: 45061-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPI ANDRÉ LESSA PIRES, MAXMICIANO 

PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, DEIZIANE PADILHA DA SILVA SÁFADI - 

OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Reitere-se a expedição de carta precatória para oitiva da testemunha Cap 

PM Efraim Augusto Gonçalves que apesar de intimado não compareceu no 

ato.

 Oficie-se a Corregedoria-Geral da Polícia Militar para apresentação do 

acusado na próxima audiência designada no juízo deprecado, sob as 

penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 513918 Nr: 6487-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT

 Reiterem-se as expedições de cartas precatórias para oitivas das 

testemunhas Cb PM Heloísa Pérola (Barra do Garças), Sd PM Anderson 

Barbosa de Macedo (Primavera do Leste) e Sgt PM André Luis Mangabeira 

(Araguaiana), que serão intimados via requisições em seus repectivos 

comandos pelos Juízos Deprecados para comparecerem na audiência 

designada.

 Intimem-se.

Ás providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 519743 Nr: 11858-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACY DA SILVA TAQUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Indefiro o pedido por ausência de previsão legal. Solicite-se o substituto 

do Douto Promotor de Justiça perante o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520219 Nr: 12290-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Indefiro o pedido de designação formulado pelo Ministério Público por 

ausência de previsão legal. Solicite-se o substituto legal do Promotor de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527865 Nr: 19772-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal Militar - Procedimento Ordinário->PROCESSO 

CRIMINAL->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GIOVANNE SANTOS E SILVA, TARLEY 

ALVES PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha de defesa e 

interrogatórios dos réus, no prazo de 60 dias, comunicando ao Juízo 

Deprecado a impossibilidade técnica de realização de audiência por meio 

de videoconferência, bem como pela previsão legal para expedição de 

carta precatória prevista no CPPM. Às partes para quesitos. Vencido o 

prazo, vista para as partes para requererem o que de direito, nos termos 

do art. 427, do CPPM.

Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento, 

vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, 

conforme art. 428, do CPPM.

Cancelo a sessão designada para julgamento, por se tratar de processo 

de competência do juízo singular.

 Cumprida as cartas precatórias, conclusos para sentença.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 161116 Nr: 8447-19.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA, BENEDITO 

EDSON DE OLIVEIRA FILHO, ALEXANDRE LEONILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FERNANDA MENDES 

PEREIRA - OAB:4455/O, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - 

OAB:10402/O

 Vistos, etc.

 I – Dê-se vistas à Defensoria Pública para se manifestar acerca das 

testemunhas faltantes, conforme requerido (ocorrência03)

II – Desde logo, designo o dia 29 de junho de 2020, às 16h para as oitivas 

das testemunhas faltantes, bem como os interrogatórios dos acusados, 

devendo a testemunha Jean Rodrigues da Silva, ser conduzido 

coercitivamente, conforme requerido (ocorrência 02).

III – Por fim, concedo 05 (cinco) dias à defesa de Alexandre para se 

manifestar acerca das testemunhas faltantes, conforme requerido 

(ocorrência04), importando silêncio em desistência.

 IV– Saem os presentes intimados. Cumpra-se.”

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 614468 Nr: 4889-87.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:15.833/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

30/03/2020 às 16h45min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 385827 Nr: 27900-58.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Código: 385827

Vistos, etc.

Considerando a superlotação da pauta de audiências e a necessidade de 

readequação para dar prioridade aos processos de réus presos, 

redesigno a audiência para o dia 11 de maio de 2020, às 16h45.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 82302 Nr: 3178-38.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES, 

JAMIL BOMDESPACHO, GELSON CRUZ DA SILVA, SIDNEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, NÃO ACOLHO 

a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 e formo 

meu convencimento para:IMPRONUNCIAR, com fundamento no art. 414 do 

Código de Processo Penal, os acusados:ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES, vulgo “OGRO” pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, 

I e IV do Código Penal.JAMIL BONDESPACHO, pela prática do crime 

previsto no art. 121, § 2°, I e IV do Código Penal. GELSON CRUZ DA 

SILVA, vulgo “GERSON” pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, I e 

IV do Código Penal. Quanto ao acusado Sidnei da Silva, para o qual o 

curso desta ação penal está suspenso, considerando a informação da 

testemunha Albenair de que o mesmo teria falecido, determino que seja 

expedido ofício aos Cartórios de Registro Civil solicitando eventual certidão 

de óbito do referido acusado. Caso seja constatada a morte de Sidnei, 

dê-se vistas ao Ministério Público. Caso não seja constatada a morte de 

Sidnei, proceda-se o desmembramento do feito e após a nova distribuição, 

dê-se vistas ao Ministério Público para nota tentativa de localização do 

acusado. Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

impronúncia certifique-se e arquivem-se estes autos com as cautelas de 

praxe. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P. R. I. 

C.Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.Flávio Miraglia Fernandes Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 152418 Nr: 20147-26.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOMAR RODRIGUES DE OLVIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/O

 Código: 152418

Vistos etc;

Tendo em vista a PORTARIA N° 474/2019-GRHFC que designou este Juízo 

para presidir as Custódias do dia 25.05.2020, redesigno a audiência para 

o dia 08 de julho de 2020 às 16h45min.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436264 Nr: 12537-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

WLADIMIR ANTONIO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMEIRE CAMARGO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMÁRIO LIMA DE SOUSA - 

OAB:18881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 603609 Nr: 46580-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER MARÇAL NUNES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MORAIS GOMES - 

OAB:22.449
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 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37049 Nr: 1599-31.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311942 Nr: 10266-54.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR EVANGELISTA MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR ANDRADE 

AMORIM - OAB:26.049, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616-MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315706 Nr: 14752-82.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA, GILSONEY MARTINS 

CESAR, ENEZIO MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB:9086-B/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322491 Nr: 1611-59.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, 

RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:13025/MT

 Nos termos art.701, XVII e art.1.385 da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar as partes para manifestar, no prazo legal, 

sobre as testemunhas faltantes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329544 Nr: 9705-93.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO, 

LEANDRO ZUQUETI, EMERSON LOPES DE CARVALHO, JULIO CESAR DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT, MARCIANO XAVIER DA NEVES - OAB:11.190-OAB/MT., 

RICARDO SILVA MONTEIRO - OAB:3301-MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125927 Nr: 13161-90.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO STROPA, TIAGO 

GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 - OAB:, VANDERLEY SOUZA AMORIM - OAB:10207

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 614877 Nr: 5246-67.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MATHEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

12/03/2020 às 14h15min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 349120 Nr: 10107-43.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR BISPO DA SILVA, ALAN MARIANO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 DISPOSIÇÃO FINAL:•CONDENADO o réu LEONOR BISPO DA SILVA nas 

penas dos artigos 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, com pena definitiva 

fixada em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e 

cinquenta) dias-multa, com fixação do regime inicial no ABERTO e 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, permitindo recorrer em liberdade.•CONDENADO o réu ALAN 

MARIANO DOS SANTOS nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei de 

Tóxico em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e 
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cinquenta) dias-multa, com fixação do regime inicial no ABERTO e 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, permitindo recorrer em liberdade.DETERMINO a destruição de duas 

carteiras, apreendidas à fl. 27.Com fundamento no disposto pelo artigo 91, 

inciso II, “b”, do CP, c/c artigo 243, parágrafo único, da CF, e artigo 63, da 

Lei de Tóxico, como efeito da condenação, DECRETO o perdimento em 

favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 54,50 

(..).DEFIRO a restituição do RG do condenado ALAN e dos seguintes 

documentos do condenado LEONOR: 01 (um) cartão Honda, 02 (dois) 

cartões da Caixa, 01 (um) cartão SMTU e 01 (um) cartão de vacina, todos 

apreendido à fl. 27, acaso ainda não tenha sido restituído, mediante termos 

nos autos, a ser retirado no prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do 

trânsito em julgado. Decorrido o prazo e não havendo restituição, 

mantenha nos autos até que haja reclamação, quando deverá ser 

devolvido, independentemente de deliberação. Lado outro, DEIXO de 

deliberar a respeito dos demais objetos apreendidos, porquanto já foram 

restituídos, conforme certidão de fls. 27. Por se tratar de processo em que 

os condenados aguardarão em liberdade o processo e julgamento de 

eventual recurso, DEIXO de determinar a expedição de Guia de Execução 

Provisória.(...)6.Custas pelos condenados (CPP, art. 804), em proporções 

iguais, não cobráveis no momento, na forma do §3º, do art. 98, do novo 

Código de Processo Civil. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 7086-06.2006.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON RIBEIRO BARBOSA, BRUNO DANIEL 

MENDES MAIA, GEORGE AUGUSTO FARIA LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, REINALDO FERRAZ DE 

PAULA - OAB:8207/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se o v. acórdão do E. TJ/MT, comunicando-se, caso necessário, 

ao Juízo da Execução Penal.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422483 Nr: 28125-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Patrono do réu para, no 

prazo legal, interpor razões de apelação, conforme manifestado na 

certidão de folhas 201.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 593103 Nr: 34260-33.2019.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MAKENA DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado PAULO MAKENA DA SILVA 

CABRAL como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado. 

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2020, às 

15:50 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa.(...) Em razão do exposto 

e em harmonia com o parecer Ministerial de fls. 85/87, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu PAULO 

MAKENA DA SILVA CABRAL.Para o ato instrutório, intime-se e 

requisite-se o acusado; as testemunhas arroladas na denúncia e na 

defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e aos patronos 

habilitados.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52244 Nr: 475-13.2001.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉBIO JOSÉ MACHADO DE LIMA, 

MARRQUESSIMEDICE CORRÊA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MARILENE 

ALVES OAB/MT 7.474, para que tome ciência da sentença proferida às 

fls. 1323/1330.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 565956 Nr: 9319-19.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT, SUZANA SIQUEIRA LEÃO - OAB:24127/O

 AUTOS N°. 9319-19.2019.811.0042 - ID 565956

Réu: Júnior de Oliveira Ribeiro

 VISTOS ETC.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia, em 18/03/2019, e aditamento à denuncia, em 23/04/2019 (fls. 

84), em desfavor do acusado Junior de Oliveira Ribeiro (que se utilizou do 

nome falso de Júnior de Moraes Busíquia), brasileiro, solteiro, desenhista, 

natural de Rondonópolis-MT, data de nascimento: 26/01/1999, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 06196832107, portador do RG: 2740807-8-SSP/MT, 

Filiação: Jesuilsom Filisbino Ribeiro e Maria Madalena de Oliveira, que se 

encontrava recolhido no Centro de Ressocialização, Cidade: Cuiabá-MT, 

atualmente foragido, pela prática dos seguintes delitos:

 Diz a peça inicial acusatória, em síntese, que: no dia 27/02/2019, por volta 

das 20h00min, no interior do Residencial Venina, localizado na Rua Capitão 

Iporã, nº 100, Bairro Pico do Amor, Cuiabá/MT o acusado ofereceu 

vantagem indevida a funcionários públicos para que omitissem a prática de 

ato de ofício, consistente na não apreensão de uma motocicleta produto 

de roubo que se encontrava consigo, bem como, para que não o 

encaminhassem até a Delegacia de polícia, eis que seria reconhecido 

como o autor do roubo.

 Após a prisão, em diligências, constatou-se que o acusado, em seu 

interrogatório realizado no dia 28/02/2019, perante à autoridade policial, 

atribuiu-se falsa identidade ao afirmar que seu nome era “JÚNIOR DE 

MORAES BUSÍQUIA”, assim agindo para obter vantagem ilícita em proveito 

próprio, eis que visou ocultar seus maus antecedentes criminais.

 Pelos fatos narrados, o membro do Parquet entendeu que restou provado 

que o réu Junior de Oliveira Ribeiro praticou o delito de falsa identidade e 

corrupção ativa, fundado no quê, pediu que fosse, regularmente, 

processado e condenado nas penas do art. 307 e art. 333, na forma do 

art. 69, todos do Código Penal.

 A inicial de fls. 04 a 05, veio acompanhada das peças informativas de fls. 

06/53.

 Pelo despacho de fls. 54/55, em 20/03/2019, foi recebida a denúncia e, às 

fls. 86/88, em 29/04/209, foi recebido o aditamento à denúncia.

 O réu foi citado, às fls. 67 e 94/v e, foi interrogado, a fls. 148.
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 A defesa apresentou resposta à acusação, às fls. 97/99, a qual foi 

analisada, às fls. 101/103.

 A fls. 07 dos autos, encontra-se o Auto de prisão em flagrante delito, a 

fls. 18, termo de reconhecimento de pessoa, às fls. 40/41 e 70/71, 

relatórios de investigação.

 Às fls. 89/90, vieram as certidões de antecedentes criminais do acusado.

 Realizou-se audiência de instrução, com ouvida das testemunhas Marcos 

Vinicius dos Santos Macedo, Alex Antônio Ramos, Mauro Fernandes da 

Cruz, Lucas Rodrigues Lobo e Rui Fernando dos Santos Brandão (fls. 

142/148).

 Encerrada a instrução, as alegações finais do Ministério Público vieram, 

às fls. 151/156, pugnando pela condenação do réu Júnior de Oliveira 

Ribeiro, nos termos da denúncia e aditamento.

 A defesa, por sua vez, às fls. 158/162, requereu que, em caso de 

condenação, que fosse levada em consideração, na dosimetria da pena, a 

atenuante da confissão espontânea.

 Requereu, também, o cumprimento da pena em regime semiaberto, com a 

aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ou uso do 

monitoramento eletrônico.

 A fls. 164, encontra-se um Boletim de Ocorrência, constando a fuga do 

acusado do Centro de Ressocialização de Cuiabá, ocorrida, em 

10/11/2019.

 A fls. 171, a Representante do Ministério Público requereu a prolação da 

sentença, bem como, a decretação da prisão preventiva do acusado, com 

fulcro no art. 312, c/c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo 

Penal.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso contra Junior de Oliveira Ribeiro, dando-o como incurso nas penas 

do art. art. 307 e art. 333, na forma do art. 69, todos do Código Penal, sob 

a alegação de ter feito uso de identidade falsa, bem como, ter oferecido 

vantagem indevida a funcionários públicos para que omitissem a prática de 

ato de ofício.

 Quanto à materialidade dos delitos, temos que se acha devidamente 

comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, pelo Boletim de Ocorrência 

(fls. 29/30), pelo Termo de reconhecimento de pessoa (fls. 18) e pelas 

declarações das testemunhas, inclusive, do próprio acusado.

 Por ocasião do inquérito policial, o réu confessou que praticou o delito de 

corrupção ativa:

“...que após a abordagem da Polícia Militar acabou ficando nervoso e 

ofereceu “na tora” a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para os policiais 

para ele sair dali;...” (Fase Policial – Acusado - fls. 24).

 Em juízo, o acusado ratificou a confissão efetuada, na fase policial, e 

admitiu, ainda, que se utilizou de nome falso. Vejamos:

“...eu tentei subornar as polícia e estava com o nome falso; (...) isso 

(estou confessando); (...) estou arrependido; (...) eu não preciso disso ai 

não, minha família tem tudo, me deu do bom e do melhor eu que escolhi o 

caminho errado mesmo, mas é uma fase da vida; (...) eu imprimi e fiz a 

minha idade (com o nome falso), peguei os dados do documento da 

internet (...) papel normal A4; (...) lá na POLITEC foi fácil de identificar que 

era documento falso, porque era um papel qualquer de impressão; (...) só 

estava usando o nome, porque o outro nome já estava no processo, 

estava só usando, não fiz nada de mais;...”. (Fase Judicial – Acusado - 

fls. 148).

 Ressai das declarações do acusado que, em ambas as fases 

processuais, admitiu a prática do delito de corrupção ativa e, na fase 

judicial, confessou, ainda, que se atribuiu falsa identidade, com o fim de 

ocultar seus antecedentes criminais, declarações que foram confirmadas 

pelas testemunhas policiais que participaram da abordagem do acusado.

 A testemunha Mauro Fernandes da Cruz, Policial Militar que conduziu o 

acusado, confirmou que ele (o acusado) ofereceu vantagem indevida à 

guarnição. Vejamos:

“que o senhor Júnior se fez presente no residencial e foi detido, ao ser 

questionado inicialmente informou ter comprado a motocicleta pelo valor de 

R$ 1.000,00 reais e revenderia pelo valor de R$ 1.800,00 reais; que ao ser 

dado voz de prisão ao suspeito, este ofereceu vantagem indevida à 

guarnição com os seguintes dizeres: “não me prendam vou lhe dar o valor 

de R$ 1.000,00 reais”;...” (Fase Policial – Testemunha Mauro Fernandes da 

Cruz – fls. 09).

“...durante a entrevista dele, ele veio a oferecer pra gente uma quantia em 

dinheiro para que pudesse liberar ele; (...) ele falou que tinha uma quantia 

em dinheiro e que poderia até adicionar mais, pedir para a família dele, que 

a família dele tinha dinheiro; para os dois (o oferecimento foi efetuado 

quando estavam os dois agentes); (...) isso (o valor foi direcionado aos 

dois); (...) eu não lembro se ele apresentou o documento, mas o nome dele 

era Busiqui; ele tinha se apresentado com o nome Busiqui; (...) isso (a 

oferta do dinheiro foi para que liberassem ele), para que entregasse a 

moto; exatamente, tentou fazer com a gente liberasse ele, devolvesse a 

moto, não levasse para a delegacia...” (Fase Judicial – Testemunha Mauro 

Fernandes da Cruz – fls. 148).

 Denota-se das declarações da testemunha Mauro Fernandes da Cruz, 

que desde o primeiro momento em que foi ouvido, confirmou que o 

acusado ofereceu dinheiro à guarnição, para que omitisse ato de ofício, o 

que está de acordo com as declarações do próprio acusado.

 Mauro Fernandes da Cruz, na fase judicial, acrescentou ainda, que o 

acusado se apresentou com nome falso, fato que foi roborado com a 

confissão do acusado, em juízo, bem como, está em consonância com as 

demais provas dos autos.

 Por seu turno, a testemunha Lucas Rodrigues Lobo, confirmou, em linhas 

gerais, as declarações prestadas pelo condutor Mauro Fernandes da 

Cruz. Vejamos:

“...que ao ser dado voz de prisão ao suspeito, este ofereceu vantagem 

indevida à Guarnição com os seguintes dizeres: “Não me prendam vou lhe 

dar o valor de R$ 1.000,00 reais;...”.(Fase Policial – Testemunha Lucas 

Rodrigues Lobo – fls. 11/12).

 Na fase judicial, a testemunha Lucas Rodrigues Lobo manteve a mesma 

versão. Vejamos:

 “...ofereceu uma quantia a guarnição e se não fosse suficiente, ele teria 

mais, a família dele teria mais para oferecer para a gente;...”.(Fase Judicial 

– Testemunha Lucas Rodrigues Lobo – fls. 148).

 Por sua vez, a testemunha Paulo Eduardo Carvalho, confirmou que 

presenciou o momento em que o acusado fez a oferta do dinheiro aos 

Policiais Militares. Vejamos:

 “...que ficou mais surpreso ainda quando viu e ouviu o conhecido Junior 

oferecer R$ 1.000,00 (mil reais) aos Policiais Militares para não fazer 

nada, liberar ele, pois esse era o valor que ele (Júnior) iria pagar pela 

compra da motocicleta XRE que ali estava estacionada;...”.(Fase Policial – 

Testemunha Paulo Eduardo Carvalho – fls. 13/14).

 Como se vê, a testemunha Paulo Eduardo Carvalho apresentou a mesma 

versão que as demais testemunhas que participaram da abordagem do 

acusado, confirmando que ouviu a proposta efetuada pelo réu, sobre o 

oferecimento do dinheiro à guarnição para que omitisse ato de ofício.

 Portanto, em relação ao delito de corrupção ativa, em face do contexto 

probatório, temos que restou devidamente comprovado que o acusado 

Júnior de Oliveira Ribeiro praticou o delito, de modo que deve responder 

pelo crime praticado.

A confissão do acusado Júnior de Oliveira Ribeiro, avulta em importância, 

no caso, principalmente, porque se amolda perfeitamente às demais 

provas dos autos, sendo suficiente para embasar um decreto 

condenatório.

Neste sentido é a jurisprudência. Vide:

“A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer 

elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se 

amparada no conjunto probatório” (TACRIMSP – AP- Rel. Penteado 

Navarro – RJD 15/47).

“A confissão judicial reiterante da extrajudicial, quando ressonante no 

processo, constitui elemento bastante, no sistema do livre convencimento, 

para definição de autoria do delito e formação do juízo de culpabilidade” 

(TJRJ – AP. Rel. Enéas Machado Cotta – RDTJRJ 14/298).

Outrossim, além da confissão do acusado, temos as declarações 

prestadas pelas testemunhas que estão em consonância com as demais 

provas.

 QUANTO À FALSA IDENTIDADE.

 Observa-se que o acusado, desde o auto de prisão em flagrante, 

apresentou-se perante a autoridade policial com o nome falso de Júnior de 

Moraes Busíquia (fls. 07/08, 23/25, 27), bem como, na audiência de 

custódia (fls. 46/47).

 Contudo, às fls. 69/80, por meio do Ofício n. 2306/2019/DERF Cuiabá, a 

Autoridade Policial informou que, após diligências, descobriu que o 

acusado, neste processo, se trata na verdade de Júnior de Oliveira 

Ribeiro.

 Neste sentido, vejamos as declarações da testemunha Alex Antônio 

Ramos, que esclareceu, pormenorizadamente, como descobriram que o 
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acusado estava fazendo o uso de nome falso. Vejamos:

“... Ocorreu um roubo a um estabelecimento comercial, próximo a antiga 

IETF e a motocicleta roubada do proprietário desse local foi encontrada no 

dia que o Júnior de Moraes Busiquia, no caso foi preso né; ele foi 

encaminhado e foi lavrado o Flagrante, anterior a este fato, o Júnior de 

Moraes Busíquia, também havia sido preso pela Delegacia de Repressão a 

Entorpecentes, com este mesmo nome, quando os Investigadores de lá, 

durante uma tentativa de cumprir uma intimação, foram no antigo endereço 

dele; (...) e eles já desconfiavam do nome falso, eles pediram um contrato 

de aluguel de locação do imóvel, descobriram que aquele imóvel do Júnior, 

onde ele residia, foi feito o contrato no nome do irmão dele, que tem o 

sobrenome Oliveira Ribeiro; a partir desse relatório de intimação, como a 

gente estava também investigando o caso de roubo, começamos a 

verificar que ele também poderia ter usado o nome falso; utilizamos todos 

os meios, meios abertos, meios fechados, facebook, internet, eu consegui 

localizar o Júnior de Moraes Busíquia, o qual é morador da cidade de Barra 

do Garças, é funcionário efetivo da Prefeitura local, de lá; entrei em 

contato com ele via telefone, depois de uns três dias, ele descolocou até 

na DERF de Cuiabá e trouxe toda a documentação, provando que ele era o 

Júnior de Moraes Busíquia e que o Júnior de Oliveira Ribeiro estaria 

utilizando o nome dele falsamente; ...”. (Fase Judicial – Testemunha Alex 

Antônio Ramos – Fls. 148).

 A testemunha Rui Fernando dos Santos confirmou, em linhas gerais, as 

declarações prestadas pela testemunha Alex Antônio Ramos. Vejamos:

“...foi uma equipe da Delegacia de Entorpecente, da DRE que tinha 

prendido o Junior Alves há uns quatro meses mais ou menos e estava em 

investigação ainda; ai por um contrato de aluguel, que era do irmão, cujo 

nome verdadeiro não me recordo agora, conseguiram localizar ele e viu 

que ele tinha sido preso nessa situação, estava preso e com o nome de 

outra pessoa; ai por isso que recambiou para nós, que conseguimos 

localizar o verdadeiro titular do nome que ele estava usando, que era em 

Barra do Bugres, ele foi até a Delegacia, deu o depoimento dele, 

trabalhava na Prefeitura de se não me engano e com isso o Delegado 

intimou ele, para ser ouvido na Delegacia, ainda mais que ele confessou o 

verdadeiro nome dele; (...) sim (é esse acusado que está na sala de 

audiência); ...”. (Fase Judicial – Testemunha Rui Fernando dos Santos – 

Fls. 148).

 Por fim, foi ouvido Marcos Vinicius dos Santos Macedo, vítima do furto da 

moto que foi encontrada em poder do acusado, cujo delito está sendo 

analisado em outro processo, não tendo presenciado os fatos relativos a 

este processo, apenas, ouviu dos próprios policiais, que o acusado teria 

oferecido dinheiro para eles (fls. 148).

Conclusivamente, em relação ao delito de falsa identidade, além da 

confissão do acusado, temos as declarações prestadas pelas 

testemunhas Mauro Fernandes da Cruz, Alex Antônio Ramos e Rui 

Fernando dos Santos que estão em consonância com a prova documental 

de fls.07/08, 23/25, 27 e 46/47.

Quanto ao fato das testemunhas serem policiais, que se encontravam no 

momento e no lugar do crime, a jurisprudência é pacífica, que não estão 

impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou 

suspeitos pela simples condição funcional, merecendo a mesma 

credibilidade dos testemunhos em geral. Vejamos jurisprudência aplicável 

ao caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE 

TRÁFICO DE DROGAS, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA, EM 

CONCURSO MATERIAL – RECURSO DA DEFESA – (...) 2. ALMEJADA A 

ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E 

RESISTÊNCIA – TESE DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – IMPROCEDÊNCIA 

– COMPROVADA A PRÁTICA DAS CONDUTAS TÍPICAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA PRESERVADA – 3. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME 

INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS DE DETENÇÃO IMPOSTAS, POR 

TAL ESPÉCIE INADMITIR O REGIME FECHADO – APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. Os testemunhos de 

policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser 

desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria 

feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia 

com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer 

tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o 

acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações 

profissionais, como é o caso discutido nestes autos (Inteligência do 

Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT). (...) 2. (...). 3. Tendo em 

vista que obrou em equívoco a magistrada singular ao fixar o regime 

fechado para o cumprimento das penas de detenção aplicadas 

cumulativamente à reprimenda de reclusão, ao arrepio do quanto disposto 

no caput do art. 33 do Código Penal, de ofício, altera-se tal regime para o 

inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do 

agente. 4. Apelo conhecido e desprovido, com providência ex officio. (N.U 

0029323-14.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto 

Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no 

DJE 28/11/2019).

“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimento de 

policiais. 1 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no 

exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser 

desconsiderados. 2 – (...) 4 - Apelação não provida”. (TJ-DF 

20170110395493 DF 0008508-67.2017.8.07.0001, Relator: Jair Soares, 

Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE: 27/02/2018 . Pág.: 328/341).

Assim, diante de todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia apresentada pelo Ministério Público, para CONDENAR o réu 

JÚNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, desenhista, portador do 

RG nº 2740807-8-SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº 061.968.321-07, 

natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 26/01/1999, filho de Jesuilsom 

Filisbino Ribeiro e Maria Madalena de Oliveira, residente e domiciliado à 

Avenida Alemanha, quadra 14, nº 288, Bairro Jardim Europa, 

Rondonópolis/MT, telefone 066- 99901-0807 (fls. 75), às penas previstas 

no artigo 307 e art. 333, caput, do Código Penal.

Dosimetria da pena

Delito: Falsa Identidade

1 - Primeira fase - Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes criminais, anexa.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 03 (três) meses de detenção, fixo a pena-base no seu 

mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência, motivo pelo qual compenso-as entre si.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 02 (dois) meses de detenção, pena esta, que imponho ao réu 

Júnior de Oliveira Ribeiro, como medida de justa e suficiente retribuição, 

pelo crime previsto no art. 307, do Código Penal, por ele praticado.

DELITO: CORRUPÇÃO ATIVA

1 - Primeira fase - Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado 

é normal e inerente ao tipo penal infringido.

 O acusado registra antecedentes criminais, conforme folha de 

antecedentes criminais, anexa.

 A conduta social pode ser tida como normal.

 Os motivos e as conseqüências são inerentes ao próprio tipo infringido, 

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser 

aquilatado no caso.

 Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior 

exasperação da pena.

Tudo isso sopesado e, considerando que a pena prevista para este delito 

é de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão e multa, fixo a pena-base no 

seu mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias/multa.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do 

Código Penal): Existe a atenuante da confissão espontânea e a agravante 

da reincidência, motivo pelo qual compenso-as entre si.

3 - Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição 

da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4 - Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, para este 

delito, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 
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do salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) 

o dia/multa, pena esta, que imponho ao réu Júnior de Oliveira Ribeiro, como 

medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime previsto no art. 333, 

caput do CP, por ele praticado.

 5. PENA FINAL E DEFINITIVA (art. 69 do CP): Somadas as penas pelos 

delitos praticados (falsa identidade e corrupção ativa), resulta na pena 

total de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem 

como, 10 (dez) dias/multa, pena esta, que imponho ao réu JÚNIOR DE 

OLIVEIRA RIBEIRO, como medida de justa e suficiente retribuição, pelos 

crimes por ele praticados.

6 - Fixo o regime SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena, em 

face da reincidência do acusado, conforme disposto no art. 33, §2º, “c”, 

do Código Penal.

 7 - Fica, desde já, autorizada a detração quanto ao período em que o 

acusado esteve custodiado preventivamente, em obediência ao 

expressamente disposto no artigo 42 do CP.

8 – Tendo em vista que o regime de cumprimento da pena fixado na 

sentença ao réu, ser menos gravoso do qual se encontra, expeça-se 

alvará de soltura, conforme disposto na Seção 26, art. 1553, das 

Consolidações das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CNGC/MT, se por outro motivo não estiver preso.

 “SEÇÃO 26 – Do regime fechado, semiaberto, aberto, em livramento 

condicional e das penas restritivas de direitos (Redação alterada pelo 

Provimento n. 16/2019-CGJ)

 Art. 1.553. Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a 

hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito 

suspensivo, por parte do Ministério Público, será o réu colocado 

imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais 

rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência 

admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, 

que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da 

Execução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

 Parágrafo único. Caso o magistrado exceda o prazo fixado, deverá, 

incontinenti, comunicar o fato à Corregedoria-Geral da Justiça”.

 9 – A multa, já fixada, será recolhida na forma do que dispõem os artigos 

49 e seguintes do CP.

 10 – Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

 11 - Publique-se. Lançada a sentença no Sistema Apolo, estará 

registrada.

 12 – Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

encaminhando-a ao Juízo Competente para o início do cumprimento da 

pena.

 Em seguida ao arquivo, procedendo-se às anotações, comunicações e 

baixas necessárias.

 P.R.I.C.

 Às providências.

 Cuiabá - MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 400215 Nr: 4429-76.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO MELO BOSAIPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 Ante o exposto, ausente a demonstração da contradição, obscuridade ou 

ambiguidade, nos termos do art. 382, do CPP, CONHEÇO dos embargos 

opostos por HUMBERTO DE MELO BOSAIPO, mas, no mérito, NEGO-LHES 

provimento.INTIMEM-SE as partes para que informem os endereços 

atualizados das testemunhas que serão inquiridas, bem como se há 

alguma desistência da oitiva de alguma delas.INTIME-SE a defesa do 

acusado, via DJE.CIÊNCIA ao Ministério Público.Às providências. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de Fevereiro de 2020.Ana Cristina Silva 

MendesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 596137 Nr: 36910-53.2019.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Extrai-se, que a requerente também não apresentou Certificado de 

Registro de Veículo, devidamente autenticado, ou qualquer outro 

documento que comprove a propriedade.Ademais, o bem apreendido ainda 

interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer 

apreendido.O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe: “Antes de 

transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão 

ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”Nesse sentido, ensina 

a Jurisprudência: “PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA 

APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido 

antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais 

interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo 

Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, 

Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras 

Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).Diante 

disto, INDEFIRO o pedido formulado por DELLIANA DOS SANTOS 

CARNEIRO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 613914 Nr: 4408-27.2020.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA VIANA PIANCÓ MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON MATOS DA ROCHA - 

OAB:1208/RO, Jeter Barbosa Mamami - OAB:5793/RO

 Carta Precatória nº 4408-27.2020.811.0042– Cód. nº 613914.

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória Criminal, oriunda dos autos nº 

1005518-24.2017.822.0501, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal 

da Comarca de Porto Velho/RO, cuja finalidade é proceder o interrogatório 

da ré FRANCISCA VIANA PIANCÓ MAIA.

 CUMPRA-SE conforme deprecado.

Desta forma, DESIGNO o dia 24/03/2020, às 15h30min, para o 

interrogatório da ré.

 INTIME-SE/REQUISITE-SE a ré para comparecer a Audiência acima 

designada.

OFICIE-SE, ainda, ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição 

da presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela ou 

sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

 EXPEÇA-SE o necessário.

INTIME-SE.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.

 Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002750-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON DOS SANTOS OAB - MT10153/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MOZART MARCELO GOUVEIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

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

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DESPACHO Cód. 1002750-51.2020.8.11.0041. Vistos. Em consulta ao 

Sistema BACENJUD, verifico que a tentativa de bloqueio de valores restou 

infrutífera, conforme extrato anexo. Desta forma, cumpra-se a decisão de 

id. 29647099. Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono – via DJE. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de março de 2020. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher ASSINADO DIGITALMENTE

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 615309 Nr: 5613-91.2020.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO AUGUSTO 

ANTUNES MACIEL - OAB:16.393/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333/MT

 Com efeito, não tendo sido, por ocasião da audiência de custódia, 

estabelecido prazo de duração da medida cautelar de monitoração 

eletrônica e, considerando que tal medida não pode durar indefinidamente, 

impõe-se seja estabelecido prazo de duração da medida.Posto isto, pelos 

fundamentos acima expendidos, determino que o autuado faça uso da 

tornozeleira eletrônica, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. DECORRIDO o 

prazo de 06 (seis) MESES acima fixado, fica desde já AUTORIZADA a 

RETIRADA da tornozeleira eletrônica, devendo o mesmo comparecer junto 

ao Setor de Monitoramento Eletrônico estabelecido neste Fórum da Capital 

para a devida retirada do aparelho. De igual forma, a vítima deverá 

comparecer ao Setor de Monitoramento em questão para devolução do 

“botão do pânico” após o decurso do prazo de 06 meses em comento. 

Ademais, analisando os autos verifico que o flagrado já foi colocado em 

liberdade, conforme certidão de fl. 40. Entretanto não consta nos autos 

nenhuma informação acerca da intimação da vítima. Desta forma, 

INTIME-SE a vítima acerca da soltura do flagrado, bem como da presente 

decisão e para retirar o botão do pânico. INTIME-SE o acusado acerca da 

presente decisão. INTIME-SE a Defesa via DJE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Às providências. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cuiabá, 26 

de fevereiro de 2020. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523183 Nr: 15211-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EMERSON SOUZA GOMES, Cpf: 

04744240143, Rg: 22995609, Filiação: Solange Regina de Souza e 

Everaldo Ferreira Gomes Junior, data de nascimento: 23/10/1993, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, calheiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu EMERSON SOUZA GOMES, convivente, calheiro, natural 

de Cuiabá/MT, filho de Everaldo Ferreira Gomes Junior e Solange Regina 

de Souza, nascido em 23/10/1993, portador do RG nº 2299560-9 SESP/MT 

e CPF nº 047.442.401-43, residente e domiciliado na Rua 406, Quadra 124, 

Lote 2, Setor 4, Bairro Tijucal, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 129, §9º, do 

Código Penal.A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal é de 03 (três) meses a 03 (três) anos, de 

detenção.Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho 

que o acusado é tecnicamente primário e não registra antecedentes 

criminais; o grau de culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há 

elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua 

personalidade ou conduta social; as circunstâncias e os motivos do crime 

não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é 

benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais serem de 

natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a 

prática delituosa, mas a jurisprudência pacífica afirma que a conduta da 

vítima em nada pode agravar a pena a ser aplicada ao 

acusado.Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, fixo 

a pena-base em 03 (três) meses de detenção, uma vez que não há 

agravantes, atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a 

ser considerada, e ainda, por entender necessária e suficiente a 

reprovação e punição do crime.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal.Quanto a substituição da pena privativa de 

liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a hipótese do 

artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito 

da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No que 

concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do 

Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado algo a 

respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer o 

valor indenizatório.Isento o réu do pagamento das custas processuais por 

ser pobre na forma da lei.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE a 

Defensoria Pública Criminal.INTIME-SE o acusado pessoalmente.Transitada 

em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o 

PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 29 de abril de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos 

Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556633 Nr: 561-51.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICTOR HUGO RODRIGUES, Filiação: 

Marcia Maria Rodrigues de Oliveira e Edvaldo Augusto, data de 

nascimento: 13/05/1991, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

Telefone 65 99243-6913. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho:  Processo n .  561-51.2019.811.0042 – Código 

556633VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de VICTOR HUGO RODRIGUES, pela prática, em tese, do 

delito previsto no artigo 129 § 9º, do Código Penal Brasileiro, com os 

efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima DANNIELE CAROLINE 

RODRIGUES AUGUSTO HONORATO.Os indícios de autoria e materialidade 

estão caracterizados pelo boletim de ocorrência nº 2018.395540, termo de 

declarações e laudo pericial. Destarte, estando a denúncia em ordem e 

não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de Processo 

Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em Juízo, eis 
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que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com fundamento no 

art. 396 do Código de Processo Penal, determino a CITAÇÃO do acusado 

VICTOR HUGO RODRIGUES, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação, por escrito, salientando no mandado que não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2.º, 

Código de Processo Penal).Com a resposta, havendo arguição de 

preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual.Não sendo 

apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública 

Criminal que atue perante essa Vara Especializada de Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do 

Acusado, ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da 

CNGC.Quanto ao delito de ameaça citado pelo Ministério Público na 

denúncia, verifica-se que às fls.58/59 no termo de audiência preliminar a 

qual à vítima manifestou o desejo de não prosseguir com a representação 

ofertada contra VICTOR HUGO RODRIGUES, demonstrando assim, a 

ausência de condição de procedibilidade da ação penal.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE. Cuiabá, 06 de setembro 

de 2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito 

VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fl. 60.DETERMINO a CITAÇAO POR 

EDITAL do acusado VICTOR HUGO RODRIGUES, nos termos do art. 361 do 

Código de Processo Penal, com o prazo de 30 (trinta) dias.Findo o prazo e 

nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à conclusão.EXPEÇA-SE 

o necessário. Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de fevereiro de 

2020.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568785 Nr: 11940-86.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO, Cpf: 

02374740188, Rg: 18744273, Filiação: Elza Pereira Figueiredo e Rafael 

Roman Figuiredo, data de nascimento: 17/07/1988, brasileiro(a), natural de 

Denise-MT, casado(a), motorista de caminhão, Telefone 65 93271576. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: VISTOS.Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público 

Estadual em face de IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO, pela prática, em tese, 

do delito previsto no artigo 150, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do 

Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em desfavor da vítima 

CLAUDENICE AUGUSTA DIAS FIGUEIREDO.Os indícios de autoria e 

materialidade estão caracterizados pelo boletim de ocorrência 

nº2019.81106 e termo de declarações. Destarte, estando a denúncia em 

ordem e não sendo caso para as hipóteses do art. 395 do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA OFERTADA, na forma posta em 

Juízo, eis que presentes os indícios de autoria e materialidade e, com 

fundamento no art. 396 do Código de Processo Penal, determino a 

CITAÇÃO do acusado IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO para, no prazo de 10 

(dez) dias, responder à acusação, por escrito, salientando no mandado 

que não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público (art. 

396-A, § 2.º, Código de Processo Penal).Com a resposta, havendo 

arguição de preliminares, DÊ-SE vista ao Ministério Público Estadual.Não 

sendo apresentada resposta à acusação, desde já, NOMEIO a Defensoria 

Pública Criminal que atue perante essa Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher para patrocinar a defesa do 

acusado.Por fim, quanto ao crime de ameaça, nota-se que a vítima ao ser 

ouvida, por duas vezes, pela autoridade policial, a ofendida não soube 

precisar a data em que ocorreu o referido delito, limitando-se a dizer que já 

foi ameaçada pelo acusado, entretanto, não declinou o dia, conforme se 

depreende das fls. 11 e 44, razão pela qual ACOLHO as considerações 

finais feitas pelo Ministério Público em sua denúncia às fls 04/06. 

EXPEÇAM-SE as Certidões de Antecedentes Criminais do Acusado, 

ATENTANDO-SE para o cumprimento ao art.1.373, III da CNGC.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Às providências. CUMPRA-SE.Cuiabá, 02 de outubro de 

2019.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito 

VISTOS.DEFIRO a cota Ministerial de fl. 60.DETERMINO a CITAÇAO POR 

EDITAL do acusado IZAIAS DE JESUS FIGUEIREDO, nos termos do art. 361 

do Código de Processo Penal, com o prazo de 30 (trinta) dias.Findo o 

prazo e nada sendo requerido, certifique-se e renove-me à 

c o n c l u s ã o . E X P E Ç A - S E  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, TINA TUNNER DANIELA 

DE OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020

Murilo Cesar de Araujo Vieira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 609373 Nr: 48987-94.2019.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO SOARES DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Tadeu Salcedo - 

OAB:6038

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que a audiência outrora designada, foi 

equivocadamente agendada para o dia 01/03/2020, ou seja, domingo.

 Desta forma, tendo em vista a ocorrência de erro material no que tange a 

data da audiência de instrução, retifico a decisão de fls.74/76 e designo 

para o dia 01.04.2020, às 13h30.

Expeça-se, COM URGÊNCIA, mandado de intimação das partes, bem como 

das testemunhas arroladas.

CUMPRA-SE EM PLANTÃO JUDICIÁRIO.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o advogado do réu, via DJe.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 616214 Nr: 6391-61.2020.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSENIL DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA DE 

ARRUDA - OAB:26211, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310, 

RENATO FURTUNATO JACOBS - OAB:22021, WAGNER RODRIGUES - 

OAB:21475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de exceção de litispendência com fulcro no art. 111 do Código de 

Processo Penal suscitada por JOSENIL DOS ANJOS, alegando, em suma, 

a existência de litispendência entre os processos de cód. 550387 e 

550388, motivo pelo qual requer a suspensão da ação penal código 

550388, até que se julgue a presente ação de exceção.

DETERMINO o apensamento da presente exceção de litispendência nos 
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autos da Ação Penal nº 41218-69.2018.811.0042 (Cód. 550388) e Ação 

Penal nº 41217-84.2018.811.0042 (Cód. 550387).

Após, remetam-se os autos com vista ao Ministério Público para 

manifestação nos termos do art. 108, §§1º e 2º c/c art. 110, ambos do 

CPP.

Por fim, retornem os autos conclusos para decisão.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1039694-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. E. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 ATO ORDINATÓRIO 

Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida, por intermédio do seu advogado - via DJE, acerca do inteiro teor 

da sentença ID 29347576 proferida nos autos: "(...) Posto isto, em 

consonância com os fundamentos retro expendidos e com o parecer 

ministerial, homologo, por sentença, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 17048035) e, por corolário 

declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o casal. Expeça-se 

mandado de averbação. Mantendo as medidas protetivas em favor da 

vítima pelo prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da 

presente sentença, salvo se a vítima, ora autora, antes desse prazo, 

manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas ou, ao 

contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo. Conste no mandado 

de intimação da sentença advertência de que, caso a vítima não 

compareça em juízo, após o prazo de seis meses de sua intimação, para 

pleitear a continuidade das medidas protetivas e comprovar a necessidade 

da continuação das mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as 

medidas protetivas de urgência, concedidas, nesses autos, initio littis. 

Intime-se a parte acerca desta sentença com os benefícios do art. 212 do 

CPC. Sendo negativa a intimação da vítima da presente sentença por ter 

mudado de endereço, certifique-se nos autos se houve prévia 

comunicação no feito acerca da mudança de endereço. Sendo negativa a 

certidão, presume-se válida a intimação nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC. Após, transitado em julgado e procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Cuiabá, 18 

de fevereiro de 2020. Assinado Eletronicamente Jeverson Luiz Quintieri 

Juiz de Direito." CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 511003 Nr: 3661-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458/O

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo 

procedente o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação e, 

por corolário, condeno o réu Edilson Francisco da Silva, brasileiro, solteiro, 

empresário, natural de Diamantino/MT, portador do RG n. 599872, e do CPF 

n. 535.271.861-15, nascido em 25/01/1969, com 48 anos de idade na 

época dos fatos, filho de Martinho Francisco da Silva e Anália Ferreira da 

Silva, residente na Rua 38, Quadra 47, Casa 27, Bairro CPA III, Setor III, 

nesta Capital, ou no seu local de trabalho: Drogaria Opção, situada na 

Avenida José Torquato da Silva, Novo Paraiso, Cuiabá MT, também nesta 

Capital, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do CP, cuja pena, 

in abstrato é de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos:1.Cálculo da 

penaCrime:Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9º).Não verifiquei, no vertente 

caso, a presença de qualquer causa de aumento ou de diminuição de 

pena, pelo que torno definitiva a pena em: 03 (três) meses de detenção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 604143 Nr: 43995-90.2019.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794-O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de autorização para retirada de tornozeleira eletrônica 

(fls. 39/40).

Apregoa o indiciado, em epítome, que a própria vítima manifestou o 

interesse na revogação da decisão que determinou o uso de tornozeleira 

eletrônica pelo indiciado e, o Ministério Público não se opôs a revogação 

de tal determinação.

O Ministério Público manifestou à fl. 32, não se opondo a desoneração do 

indiciado quanto ao uso da monitoração eletrônica.

Compulsando os autos verifico que a vítima Vera Lucia de Oliveira 

Almeida, após ter sido contatada pelo Ministério Público, informou, em 

suma, que está residindo na cidade de Rondonopolis/MT e que possui 

interesse na revogação da decisão que determinou o uso de tornozeleira 

eletrônica pelo indiciado, impondo-se, portanto, o deferimento do pleito, 

ante a ausência de fundamento para manutenção do monitoramento 

eletrônico do indiciado.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

autorizo Paulo Sergio Lima Souza a retirar a tornozeleira eletrônica, 

devendo, para tanto, comparecer junto ao Sistema de Monitoramento 

localizado neste Fórum da Capital, local que será realizada a retirada.

Oficie-se ao Setor de Monitoramento para que tome ciência desta decisão 

e proceda a retirada da tornozeleira eletrônica do indiciado.

Notifique-se a ofendida, via contato telefônico, acerca desta decisão, 

conforme determina o art. 21 da Lei n. 11.340/06, bem como para que 

devolva o “botão do pânico” ao Setor de Monitoramento localizado neste 

Fórum. Após, cumpra-se a presente decisão, a qual possui força de 

ofício/mandado.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, pelo oficial plantonista.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 504339 Nr: 43375-49.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono do 

réu, Fabio Dias Ferreira, para que em 05 (cinco) dias apresente alegações 

finais via memoriais escritos.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511003 Nr: 3661-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O, VICTOR PINHEIRO DA SILVA - OAB:23458/O

 Impulsiono a presente certidão com a finalidade de intimar o patrono do 

réu para que tome ciência da sentença que condenou o réu Edilson 

Francisco da Silva à 03 (três) meses de detenção.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90457 Nr: 2957-11.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SMDRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2957-11.2014.811.0063, Protocolo 90457, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113844 Nr: 5116-82.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, EDPdA, MBPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5116-82.2018.811.0063, Protocolo 113844, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 462-96.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdDdCedAdmdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15.329, Selma Gestal Paes - OAB:183.956/SP

 Decido.

Com base no valor pago por meio de Guia de Deposito de fls. 221 e 

comprovante de pagamento de fls. 222, verifico que a multa aplicada ao 

Executado Bouzeid Adnan Fares, foi devidamente quitada.

Portanto, acolho o parecer do Ministério Público de fls. 263 e, Julgo Extinto 

o Processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Verifica-se que já foi expedido Alvará ao Fundo Municipal da Criança às 

fls. 261, conforme extrato de resgate de pagamento às fls. 262..

Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência desta sentença.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações devidas.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 120932 Nr: 207-26.2020.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C SUSPENSÃO 

DO PODER FAMILIAR E PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: M. B. e Y. J. S. Q.

CITANDO(A): MARÍA BERMUDEZ e YVAN JOSE SANCHEZ QUIJADA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/01/2020

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para apresentar 

resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Vem á presença de 

Vossa Excelência propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER 

FAMILIAR C/C SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E PEDIDOS LIMINARES, 

através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor 

do infante L. J. S. B, em desfavor dos Sr. Yvan Jose Sanchez Quijada, e 

Sra. Maria Bermudez. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 158, § 4º 

do ECA, (Incluído pela Lei 13.509/17), entendo esgotados os meios para 

citação pessoal dos requeridos, sendo adequada a citação por edital, com 

prazo de 10 (Dez) dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA." Eu, Edielly Tais de 

Oliveira, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 2 de março de 2020.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009537-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1009537-22.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WALTER RODRIGUES DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Na petição inicial a 

parte reclamante informou que a fatura contestada nos autos, relativa a 

fevereiro/20, alcançou o valor de R$64,73, contudo, a fatura com 

vencimento em fevereiro/20, juntada no ID 29686807, cobra o valor de 

R$155,15. Assim, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende o pedido, sanando a obscuridade apontada, bem 

como apresentando as faturas e respectivos comprovantes de 

pagamento, do período relativo a agosto/19 a janeiro/20, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (art. 330, I, CPC). Após, renove-se a 

conclusão (para Pedido de Urgência). Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020837-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1020837-15.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: LEONICE CAMPOS DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em 

fase de Sentença. No ID 29590623 a parte reclamante noticia o 

descumprimento da obrigação de fazer, estabelecida no ID 27422039. 

Considerando que a parte reclamante não consegue comprovar o 

descumprimento da liminar, intime-se a parte reclamada pessoalmente para 

que, no prazo de 6 horas, comprove o cumprimento da ordem judicial ou 

cumpra-a, sob pena de majoração da multa fixada. Decorrido o prazo 

concedido à parte reclamada, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 5 dias, manifeste-se nos autos, sob pena de ser presumido o 

cumprimento da obrigação. Nada sendo requerido, renove-se a conclusão 

(para Sentença). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009774-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR GOMES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009774-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AUGUSTO 

CESAR GOMES DE MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009778-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO ALVES DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009778-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANILDO 

ALVES DA PAZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009779-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY VULCZAK (AUTOR)

WLADIMIR PEDRO VULCZAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA AQUINO SILVA OAB - MT27233/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUFINO LEMES DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1009779-78.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WLADIMIR 

PEDRO VULCZAK e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

FLAVIA AQUINO SILVA POLO PASSIVO: RUFINO LEMES DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009791-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009791-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLINHO 

FERREIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009792-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BAYER ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009792-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

BAYER ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDENIS FORMIGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009794-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAUDENIS 

FORMIGA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009802-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009802-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA PAULA 

SILVA CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANIA DE 

SOUSA OLIVEIRA PRADO POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009814-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009814-38.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANDERSON DA 

SILVA NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009825-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009825-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009828-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA LUCIA FLORIANO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009828-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMARA 

LUCIA FLORIANO DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA POLO PASSIVO: REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009839-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALANE FERNANDES MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ OAB - MT20372-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUROAMERICA OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI (REU)

 

PROCESSO n. 1009839-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALANE 

FERNANDES MACIEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON 

WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ POLO PASSIVO: EUROAMERICA OPERADORA DE VIAGENS E 

TURISMO - EIRELI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009850-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009850-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLOS LOCK 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARLOS LOCK POLO PASSIVO: 99 

TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009858-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SANTOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009858-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE SANTOS DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009860-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA DE SOUZA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009860-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGRICOLA DE 

SOUZA RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAELÇO 

CAVALCANTI JUNIOR, ANDRE LUIS RUFINO POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009869-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009869-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 

RIBEIRO GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: BANCO TRIANGULO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009889-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009889-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDMAR 

HENRIQUE DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009905-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOTA RORIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009905-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WESLEY MOTA 

RORIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS, BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009913-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009913-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODENIL DIAS DA 

SILVA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE COSTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009954-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE TOLENTINO DE ALMEIDA 41588215172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009954-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DENISE 

TOLENTINO DE ALMEIDA 41588215172 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA POLO PASSIVO: 

AGROINDUSTRIAL PSF LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009965-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO MANOEL DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009965-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURO MANOEL 

DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO ROBERTO 

GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009969-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIKEIAS EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009969-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MIKEIAS EDSON 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009985-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009985-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEY PEREIRA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE CRISTINA OGLIARI, 

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009989-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE SILVIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009989-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIMONE SILVIA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS 

POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009990-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEODETE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009990-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEODETE BRITO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003180-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA SUSSAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1003180-60.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP REQUERIDO: 

MARIA LUIZA SUSSAI Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Nesta data foi procedida pesquisa, via INFOJUD, com o objetivo de 

localizar novo endereço da parte reclamada, sendo obtido o seguinte 

resultado: CPF 010.360.439-99 Rua dos Ipês, nº 53 – Jardim Imperial 

Sinop/MT 78555-080. Designe-se nova data para audiência de conciliação. 

Reitere a tentativa de citação, observando o novo endereço constante nos 

autos. Restando frustrada a nova tentativa, renove-se a conclusão (para 

Arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010017-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ROBERTO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010017-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO ROBERTO 

TOLEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO DOS 

SANTOS STERING POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016731-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1016731-10.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Em análise dos autos, nota-se que não é 

possível constatar se a parte reclamada foi efetivamente citada, visto que 

o AR ainda não foi devolvido. Assim, renove-se a postagem. Designe-se 

nova audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013925-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL SEMPIO OAB - MT25074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIUS SERVICOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1013925-02.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: HISMET - HIGIENE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 

LTDA REQUERIDO: PREMIUS SERVICOS EIRELI - EPP Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. Em análise dos autos, nota-se que não é 

possível constatar se a parte reclamada foi efetivamente citada, visto que 

o AR ainda não foi devolvido. Assim, renove-se a postagem. Designe-se 

nova audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017234-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1017234-31.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

REQUERIDO: LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A pesquisa realizada nesta data, via 

Sistema INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte 

reclamada/devedora, encontrou o seguinte resultado: CPF 073.429.351-82 

Rua Ministro João Alberto, nº 832 – Araguaia Aragarças/GO 76240-000. 

Diante do novo endereço localizado da parte reclamada, paute-se nova 

data para realização da audiência de conciliação e, após, proceda-se 

nova tentativa de citação no endereço acima descrito. Restando frustrada 

a nova tentativa de citação, renove-se a conclusão (para Decisão). 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1001957-38.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA LUCIA GOMES DE AMORIM REQUERIDO: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. 

Designe-se nova audiência de conciliação. Reitere a tentativa de citação, 

todavia, agora no endereço indicado pela parte reclamante no ID 

29299113. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002517-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CHRISTINA DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR OAB - MT6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE ZARK BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DESPACHO DE IMPULSO Autos 1002517-77.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MICHELLE CHRISTINA DE ARRUDA CAMPOS REQUERIDO: 

DANIELLE ZARK BORGES Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Designe-se nova audiência de conciliação. Reitere a tentativa 

de citação, todavia, agora no endereço indicado pela parte reclamante no 

ID 29412915. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010072-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE SOUZA RABELO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON PEREIRA DE BRITO (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1010072-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FRANCISCO 

JOSE DE SOUZA RABELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

JUNIOR DUARTE GOMES POLO PASSIVO: WILSON PEREIRA DE BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010082-92.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FISCHER DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010082-92.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VINICIUS 

FISCHER DE CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO 

DIEGO DE CARVALHO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010109-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS ARAUJO CAVALLARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010109-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THAIS ARAUJO 

CAVALLARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA SIMOES 
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POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010117-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DARLONE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010117-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELVIN 

DARLONE CASTRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010128-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010128-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIDE 

SANTOS MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010130-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE KEYTH CRUZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010130-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAKELINE KEYTH 

CRUZ DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 1ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021832-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TERCIOTI FOGACA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1021832-28.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: TIAGO TERCIOTI FOGACA REQUERIDO: DECOLAR.COM 

LTDA, GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. Processo em fase de Citação. I 

– Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se 

nova data para audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso 

a citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III 

– Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante 

para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que 

julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008991-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008991-64.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA REQUERIDO: 

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer e alegou que teve sua imagem veiculada em 

publicação de uma página anônima mantida na rede social reclamada, com 

conteúdo depreciativo. A título de tutela provisória de urgência, requereu o 

imediato fornecimento dos dados cadastrais do perfil Reclama Juara, bem 

como a exclusão das postagens que veiculam sua imagem de forma 

depreciativa. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto às publicações na rede social 

reclamada (ID 29628875 e 29628877), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamante teve sua imagem veiculada em 

publicação na rede social reclamada, de forma depreciativa. No caso dos 

autos, observa-se que a publicação apresentada com a inicial tem 

potencial de ocasionar perigo de dano, pois poderá macular a reputação 

da parte reclamante perante terceiros que tenham acesso à ela. Isso 

porque, ela não apenas narra fatos, mas faz juízo de valor sobre a 

reclamante. Impõe ainda consignar que a determinação para que a 

publicação seja retirada da rede mundial de computadores não representa 

perigo de irreversibilidade, já que ela poderá ser restabelecida após a 

sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Contudo, quanto ao pleito para que a parte 

reclamada forneça os dados cadastrais do responsável pela página 

Reclama Juara, entendo que o pedido não comporta acolhimento nesta 

fase processual, mormente tendo em vista a política de privacidade da 

rede social reclamada. Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de 

urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 48 horas, 

exclua as postagens que veiculam a imagem da parte reclamante de forma 

depreciativa, indicadas na petição inicial, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). 

Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a 
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ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008712-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008712-78.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: REGIANE ALVES COELHO REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO 

SA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Embora o restritivo de crédito possa ensejar risco 

de dano, em razão do teor da Súmula 385 do STJ, não vislumbro que no 

caso em exame se enquadra dentre as hipóteses de deferimento da tutela 

provisória, visto que a parte reclamante tem outras negativações 

registradas em seu nome (ID 29589995). Ademais, destaca-se que não há 

nos autos qualquer elemento que demonstre que os outros restritivos 

encontram-se sub judice. Não havendo risco de dano, fica prejudicada a 

análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008472-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008472-89.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA AMORIM REU: BANCO SAFRA 

S-A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que teve seus dados 

indevidamente negativados a pedido da parte reclamada, mesmo estando 

em dia com as obrigações assumidas perante ela. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, mormente quanto ao extrato bancário da 

parte reclamante (ID 29560956), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamante está em dia com o pagamento das 

obrigações assumidas com a parte reclamada. Observa-se também que o 

restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante fica 

impedida de realizar transações comerciais à prazo e de obter 

empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008774-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT8015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

CONNECT MOBILE INDUSTRIA DE CELULAR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008774-21.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: VILSON PEDRO NERY REQUERIDO: CONNECT MOBILE 

INDUSTRIA DE CELULAR EIRELI, MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA 

MACEDO Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que adquiriu um 

notebook da parte reclamada, o qual apresentou vício que não foi sanado. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata substituição 

do produto adquirido da parte reclamada. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que o produto foi encaminhado à parte 

reclamada para reparo, dentro do prazo legal. Esclareço que a mensagem 

encaminhada pela parte reclamante através da rede social da parte 

reclamada, não é suficiente para comprovar que o produto foi 

disponibilizado para reparo. Não havendo demonstração da probabilidade 

do direito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE MENEZES OAB - MT25780/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PANASONIC DO BRASIL LIMITADA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

FABIANA TRINDADE DE MOURA OAB - SP357979 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1000464-26.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: DEIZE MEIRE RAMOS MACEDO REQUERIDO: VIA VAREJO 

S/A, PANASONIC DO BRASIL LIMITADA Vistos. Processo em fase de 

Citação. I – Diante da justificativa apresentada pela parte reclamante, 

designe-se nova data para audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. II – Caso a citação já tenha sido realizada, aguarde-se a audiência 

de conciliação. III – Tendo sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a 

parte reclamante para manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as 

providências que julgar cabíveis ou indicando o endereço atualizado da 

parte reclamada, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009416-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009416-91.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Processo em fase de Citação 

/ Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009218-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE QUEIROZ CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009218-54.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE QUEIROZ CORREA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. Nos termos do artigo 286, inciso II, do CPC, o juízo, que 

extinguiu o processo sem resolução de mérito, é prevento para processar 

e julgar a segunda demanda que reitera o pleito da primeira. Em análise 

destes autos, constata-se que este processo corresponde à mesma 

demanda anteriormente ajuizada, que tramitou perante o 8º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá (1010237-32.2019.8.11.0001), a qual foi extinta 

sem resolução de mérito. Diante do exposto, determino que o presente 

feito seja encaminhado ao Oitavo Juizado Especial de Cuiabá, tendo em 

vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008024-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DA SILVA SANTOS (REU)

KEMUEL MARTINS FORTES (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008024-19.2020.8.11.0001 AUTOR: 

RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA REU: RAFAEL DA SILVA 

SANTOS, KEMUEL MARTINS FORTES Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de entregar c/c indenizatório por danos materiais e alegou 

que locou imóvel de sua propriedade para a parte reclamada, para o 

período de 1/12/2018 a 1/12/2019. Sustentou que a parte reclamada se 

tornou inadimplente em agosto/2019, tendo desocupado o imóvel sem 

devolver suas chaves. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata devolução das chaves do imóvel. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que: a) a parte reclamada tornou-se 

inadimplente em agosto/19; b) não houve a devolução das chaves do 

imóvel. Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 
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Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001969-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA OAB - MT20788-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1001969-52.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA ROSA MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: AGEMED 

SAUDE S/A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 

29456937 a parte reclamante postulou a reconsideração da decisão 

prolatada no ID 28201663, que não concedeu a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos 

constantes no artigo 300 do CPC. Novos documentos foram apresentados 

nos autos, justificando a reapreciação da tutela provisória de urgência. No 

caso em exame, mormente quanto à notificação extrajudicial encaminhada 

pela parte reclamada (ID 29459815), embora seja de difícil aferição neste 

momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito 

à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que os dados da parte reclamante poderão ser 

negativados, caso não seja realizado o pagamento dos débitos discutidos 

nesta ação. Observa-se também que a ameaça de restritivo de crédito 

ocasiona risco de dano, pois, uma vez efetivado o restritivo a parte 

reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a determinação para que a parte reclamada não inclua os 

dados da parte reclamante nos cadastros restritivos de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

realizada após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro o 

pedido de reconsideração formulado e, consequentemente, concedo 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de negativar os dados da parte reclamante, em 

razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena 

de multa fixa de R$1.000,00. Caso a inclusão do restritivo já tenha sido 

efetuada, que providencie o restabelecimento do status quo, no prazo de 

72 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00. 

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009704-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009704-39.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KARLOS LOCK REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos materiais e morais e alegou que 

mantinha contrato de seguro com a parte reclamada, o qual foi renovado 

seu sua anuência. Sustentou que foram realizadas cobranças indevidas 

em seu cartão de crédito e, após reclamação administrativa, os valores 

cobrados indevidamente foram estornados. Afirmou que após o estorno a 

parte reclamada passou a realizar novas cobranças em seu cartão de 

crédito. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

suspensão das cobranças realizadas em seu cartão de crédito pela parte 

reclamada. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto à fatura de cartão de crédito da parte 

reclamante (ID 29712599), embora seja de difícil aferição neste momento 

de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à 

concessão do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há 

evidências de que a parte reclamada realizou estorno das cobranças 

contestadas pela parte reclamante. Observa-se também que a cobrança 

de valores indevidos em cartão de crédito ocasiona perigo de dano, pois 

tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novas cobranças no cartão de crédito da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que essas 

poderão ser restabelecidas normalmente após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças no cartão de crédito 

da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de 

R$500,00, por mês de cobrança indevida. Com fulcro no artigo 6º, inciso 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da cobrança 

contestada nos autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada 

para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR 

e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009551-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009551-06.2020.8.11.0001 AUTOR: 

KELLEN DA SILVA SOUZA REU: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou 

que em 6/11/2019 adquiriu aparelho celular fabricado pela parte 

reclamada, o qual apresentou vício em janeiro/20 que não foi sanado. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata substituição do 

produto avariado. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o 

§3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, 

não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No 

caso em exame, mormente quanto a ordem de serviço da assistência 

técnica (ID 29688975), embora seja de difícil aferição neste momento de 

cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão 

do pleito liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de 

que o aparelho celular adquirido pela parte reclamante apresentou vício e 

foi encaminhado para reparo dentro do prazo legal. Observa-se também 

que se trata de vício em produto essencial as necessidades básicas da 

parte reclamante, pois se refere a aparelho celular, sendo presumido o 
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perigo de dano e transtorno excessivo em se aguardar até o julgamento 

final da demanda. Impõe ainda consignar que a realização do reparo no 

produto ou sua substituição não representa perigo de irreversibilidade, já 

que ele está dentro da garantia legal, situação em que não se aplica o 

óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 72 horas, realize o reparo no aparelho 

celular da parte reclamante e comprove nos autos que o produto foi 

disponibilizado para uso ou, na impossibilidade, substitua o produto por 

outro com as mesmas características em perfeitas condições de uso, sob 

pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada à R$5.000,00 (cinco 

mil reais). Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do produto vendido à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009779-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELOY VULCZAK (AUTOR)

WLADIMIR PEDRO VULCZAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA AQUINO SILVA OAB - MT27233/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUFINO LEMES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009779-78.2020.8.11.0001 AUTOR: 

WLADIMIR PEDRO VULCZAK, ELOY VULCZAK REU: RUFINO LEMES DE 

OLIVEIRA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que em julho/2007 

realizou transação comercial com a parte reclamada, entregando a ela, 

como parte do pagamento, um veículo automotor de sua propriedade. 

Sustentou que até esta data o veículo não foi transferido para a parte 

reclamada, tendo sido gerados diversos débitos de tributos. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu a imediata transferência da 

propriedade do bem no departamento de trânsito. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em cognição 

incompleta típica deste momento, entendo que não há demonstração da 

probabilidade do direito, pois os documentos juntados nos autos são 

insuficientes para evidenciar que houve a entrega do documento de 

transferência do veículo à parte reclamada. Não havendo demonstração 

da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009850-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009850-80.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: KARLOS LOCK REQUERIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO 

DE SOFTWARES LTDA. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

materiais e alegou que estão sendo realizadas cobranças em seu cartão 

de crédito a pedido da parte reclamada, relativas a transações que 

desconhece. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças em seu cartão de 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso 

em exame, nota-se que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, pois, por se tratar de valor módico, esse poderá ser estornado 

após a prolação da sentença sem qualquer prejuízo à parte reclamante. 

Não havendo demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a 

concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de 

urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade da cobrança realizada no cartão de crédito da parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se audiência de 

conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006577-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRUDE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENNA JARDIM PRATES RIDOLFI OAB - MT27697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1006577-93.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FERNANDO CRUDE GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 
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diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009860-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA DE SOUZA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009860-27.2020.8.11.0001 AUTOR: 

AGRICOLA DE SOUZA RAMOS REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos 

morais e alegou que é usuária do serviço prestado pela parte reclamada, e 

que teve o fornecimento de água suspenso em seu hidrômetro, mesmo 

estando em dia com o pagamento de suas faturas. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato restabelecimento do 

fornecimento de água em seu hidrômetro. Nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto aos comprovantes de pagamento (ID 29737022 e 29737023), 

embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, 

entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar 

formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a parte 

reclamante está em dia com o pagamento das faturas emitidas pela parte 

reclamada. Observa-se também que a suspensão no fornecimento de 

água ocasiona perigo de dano, causando diversos transtornos ao usuário, 

pois se trata de serviço essencial. Impõe ainda consignar que a 

determinação para restabelecer o fornecimento de água não representa 

perigo de irreversibilidade, já que o serviço poderá ser suspenso a 

qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica 

o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do 

exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada, no prazo de 6 horas, restabeleça o fornecimento de 

água no hidrômetro registrado com a matrícula 45555-8, caso a 

suspensão tenha sido motivada pelos débitos discutidos nesta ação, sob 

pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 

(doze mil reais). Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa 

do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do consumidor, 

inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o encargo da prova 

quanto à regularidade do serviço prestado à parte reclamante. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada, via Oficial de Justiça, para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009616-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DUARTE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS OAB - MT22298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009616-98.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LEONICE DUARTE DE PAULA REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que estão sendo realizados descontos em sua folha de 

pagamento pela parte reclamada, relativos a empréstimo que desconhece. 

A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata suspensão 

dos descontos efetuados pela parte reclamada. Nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

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

do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o desconto de 

valores indevidos em folha de pagamento ocasiona perigo de dano, pois 

tem o condão de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novos descontos na folha de pagamento da parte 

reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que esses 

poderão ser restabelecidos normalmente após a sentença, situação em 

que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a 

parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de 

R$200,00, por mês de desconto indevido. Deixo consignado que 

caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente 

incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e 

pagamento do salário tiver decorrido mais de 20 dias. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças realizadas na 

folha de pagamento da parte reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente 

a parte reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no 

REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020741-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
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CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1020741-97.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANTONIO MARQUES DA COSTA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos. Processo em fase de Citação. I – Diante da 

justificativa apresentada pela parte reclamante, designe-se nova data para 

audiência de conciliação e intimem-se as partes. II – Caso a citação já 

tenha sido realizada, aguarde-se a audiência de conciliação. III – Tendo 

sido frustrada a tentativa de citação, intime-se a parte reclamante para 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, requerendo as providências que julgar 

cabíveis ou indicando o endereço atualizado da parte reclamada, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009173-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ PINTO DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009173-50.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MARIA INEZ PINTO DIAS LEITE REQUERIDO: MADEFING 

COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME Vistos. Processo em 

fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com 

pedido de obrigação de não fazer c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que em junho/2019 adquiriu 17 portas no estabelecimento comercial 

reclamado, no valor de R$18.000,00, para pagamento em 10 (dez) 

parcelas de R$1.800,00 cada. Sustentou que as portas deveriam ser 

entregues instaladas, contudo, o serviço não foi prestado 

adequadamente. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte reclamada se abstenha de cobrar as parcelas que vencerão em 

março/20 e abril/20. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, 

conforme o §3º do mencionado artigo, para sua concessão com natureza 

antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, em cognição incompleta típica deste 

momento, entendo que não há demonstração da probabilidade do direito, 

pois os documentos juntados nos autos são insuficientes para evidenciar 

que as portas foram entregues com vícios. Sustento que o laudo 

apresentado pela parte reclamante com a inicial (ID 29647387) foi 

elaborado de forma unilateral, não sendo possível conceder a medida 

pleiteada antes de oportunizar o contraditório. Não havendo demonstração 

da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, 

indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código 

de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade dos produtos vendidos e 

entregues à parte reclamante. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009231-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAIDE NUNES FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009231-53.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOSAIDE NUNES FERREIRA LEITE REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais 

e morais e alegou que embora não tenha firmado contrato com a parte 

reclamada, estão sendo realizadas cobranças em seu benefício 

previdenciário, relativas a empréstimos que desconhece. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata apresentação do suposto 

contrato firmado em seu nome, bem como a suspensão das cobranças 

realizadas em sua pensão. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o desconto de 

valores indevidos em pensão ocasiona perigo de dano, pois tem o condão 

de comprometer o orçamento familiar da parte reclamante e, 

consequentemente, de seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas. Impõe ainda consignar que a 

abstenção de efetuar novos descontos na pensão da parte reclamante 

não representa perigo de irreversibilidade, já que esses poderão ser 

restabelecidos normalmente após a sentença, situação em que não se 

aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Contudo, 

quanto à determinação para que seja apresentado o suposto contrato 

firmado em nome da parte reclamante, não vislumbro perigo de dano, pois 

a não apresentação do mencionado documento não irá lhe ocasionar 

prejuízo, haja vista que ao caso se aplica a inversão do ônus da prova. 

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para 

determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar descontos na 

pensão da parte reclamante, até o julgamento da lide, sob pena de multa 

fixa de R$200,00, por mês de desconto indevido. Deixo consignado que 

caracterizará descumprimento da ordem judicial e a consequente 

incidência da multa, se entre a data da intimação desta decisão e 

pagamento da pensão tiver decorrido mais de 20 dias. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade da cobrança contestada nos 

autos. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra 

a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008839-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BRAZ CHRISTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008839-16.2020.8.11.0001 AUTOR: 

TIAGO BRAZ CHRISTINO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida 
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negativada em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu a imediata exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como 

base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 

9.099/95) e considerando que a prova da existência do crédito somente 

pode ser feita pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente 

para evidenciar a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase 

processual, não há elementos documentais disponíveis à parte reclamante 

que poderiam contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova 

de fato negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá 

para a suspensão provisória do protesto realizado pela parte reclamada 

em nome da parte reclamante. Encaminhe-se com o ofício cópia desta 

decisão. Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008364-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEY NATANAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008364-60.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ELINEY NATANAEL DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou ação reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatória por danos morais e alegou que celebrou um empréstimo 

consignado, contudo, sustentou que a instituição reclamada, 

equivocadamente, considera esse empréstimo como integrante de cartão 

de crédito em que o valor mínimo da fatura é descontado de sua folha de 

pagamento. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não há 

probabilidade do direito, pois as provas juntadas aos autos são 

insuficientes para averiguar se o valor do empréstimo, com os devidos 

encargos contratuais, já foi devidamente quitado, já que a parte 

reclamante não juntou nenhum documento que comprove a época da 

celebração e o valor do mútuo, impossibilitando a elaboração de qualquer 

cálculo. Não havendo probabilidade do direito, fica prejudicada a análise 

dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante 

do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no artigo 6º, inciso 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência 

probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte 

reclamada o encargo da prova quanto à natureza do mútuo questionado, o 

percentual de juros aplicado, o valor mensal descontado na folha de 

pagamento da parte reclamante, o cálculo apurando discriminadamente 

eventual saldo devedor existente. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009285-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FANIZE ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009285-19.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: FANIZE ALBUES REQUERIDO: QUALICORP 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

de obrigação de fazer c/c indenizatório por danos morais e alegou que 

possui débito com a parte reclamada, o que motivou a negativação de 

seus dados. Sustentou que solicitou a emissão de boleto para possibilitar 

o pagamento de sua dívida, contudo, não teve seu pleito atendido. A título 

de tutela provisória de urgência, requereu autorização para depositar em 

juízo o valor de R$269,00, bem como a exclusão dos seus dados dos 

cadastros restritivos de crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto à notificação extrajudicial encaminhada pela parte reclamante (ID 

2966268), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que a 

parte reclamante contatou a parte reclamada a fim de quitar seu débito. 

Observa-se também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à 

prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. 

Impõe ainda consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito 

não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, 

no prazo de 72 horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito 

impugnado, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada à R$12.000,00 (doze mil reais). A título de caução (art. 300, § 1º, 

do CPC), a parte reclamante, no prazo de 48 horas, deve consignar em 

juízo o valor de R$320,16 (trezentos e vinte reais e dezesseis centavos), 

relativo ao débito incontroverso negativado (ID 29662615), estando os 

efeitos da tutela de urgência condicionados ao referido depósito. Não 

havendo o depósito da caução no prazo concedido, prossiga 

regularmente com o trâmite processual sem os efeitos da liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009316-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA NAMIE YAMAMOTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009316-39.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: NIVIA NAMIE YAMAMOTO REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte 

reclamante ajuizou reclamação com pedido de obrigação de não fazer c/c 

indenizatório por danos materiais e morais e alegou que realizou uma 

compra parcelada no site da parte reclamada, contudo, recebeu e-mail 

após a compra, informando que ela havia sido cancelada. Sustentou que 

mesmo com o cancelamento da compra, estão sendo realizadas 

cobranças nas faturas de seu cartão de crédito. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu o imediato cancelamento das cobranças 

em seu cartão de crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, mormente 

quanto ao e-mail encaminhado pela parte reclamada à parte reclamante (ID 

29063046), embora seja de difícil aferição neste momento de cognição 

incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito 

liminar formulado na petição inicial. Isto porque há evidências de que o 

valor da compra cancelada deveria ser estornado à parte reclamante. 

Observa-se também que a cobrança de valores indevidos em cartão de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois tem o condão de comprometer o 

orçamento familiar da parte reclamante e, consequentemente, de seu 

sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas 

básicas. Impõe ainda consignar que a abstenção de efetuar novas 

cobranças no cartão de crédito da parte reclamante não representa perigo 

de irreversibilidade, já que esses poderão ser restabelecidos normalmente 

após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de efetuar 

cobranças no cartão de crédito da parte reclamante, até o julgamento da 

lide, sob pena de multa fixa de R$500,00, por mês de desconto indevido. 

Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, 

dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 

300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do 

Código de Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória 

do consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade do serviço prestado à parte 

reclamante. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que 

cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt 

no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009241-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNARA MARILENE DE MELLO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA OAB - MT14638-A (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009241-97.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: THAYNARA MARILENE DE MELLO ARAUJO REQUERIDO: 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou desconhecer a dívida negativada 

em seu nome. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. No caso em exame, tendo como base o que 

ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e 

considerando que a prova da existência do crédito somente pode ser feita 

pela parte reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar 

a probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 horas, proceda 

com a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze mil 

reais). Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008934-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MERSON VALERIO BEATRIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON VASCONCELOS DE MORAIS OAB - MT0021048A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1008934-46.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: MERSON VALERIO BEATRIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de 

Citação / Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que 

foi indevidamente cobrada por duas faturas emitidas a título de 

recuperação de consumo, nos valores de R$4.985,10 e R$11.909,23. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de efetuar a cobrança das referidas faturas. Nos termos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será 

concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado 

artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, 

tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC e 5º da 
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Lei 9.099/95) e considerando que a prova do efetivo consumo ou da 

fraude no medidor somente pode ser feita pela empresa fornecedora, 

entendo que este fator é suficiente para evidenciar a probabilidade do 

direito. Ademais, nesta fase processual, não há elementos documentais 

disponíveis à parte reclamante que poderiam contribuir com suas 

alegações, razão pela qual, diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, é razoável, neste momento, presumir os fatos em seu favor. 

Observa-se também que a cobrança indevida que pode motivar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, 

pois a parte reclamante ficará privada do serviço essencial. Impõe ainda 

consignar que a determinação para que a parte reclamada não cobre os 

débitos contestados nos autos não representa perigo de irreversibilidade, 

já que a cobrança poderá ser realizada após a sentença, situação em que 

não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que a parte 

reclamada se abstenha de cobrar as faturas nos valores de R$4.985,10 e 

R$11.909,23, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Tendo em vista a 

provável hipossuficiência financeira da parte reclamante, dispenso a 

prestação da caução, conforme facultado pelo § 1º do artigo 300 do 

Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de 

Defesa do Consumidor, e diante da hipossuficiência probatória do 

consumidor, inverto o ônus da prova, atribuindo à parte reclamada o 

encargo da prova quanto à regularidade das cobranças emitidas a título de 

recuperação de consumo. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada, via Oficial de Justiça, para que cumpra a ordem liminar deferida 

(STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). 

Cumpra-se. Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA (REQUERIDO)

JOILSON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1004321-80.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: JOVANI MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: JOILSON, 

VALQUIRIA Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. No ID 

29688891 a parte reclamante postulou a reconsideração da decisão 

prolatada no ID 28770293, que não concedeu a tutela de urgência 

pleiteada na inicial, razão pela qual passo ao reexame dos pressupostos 

constantes no artigo 300 do CPC. Em atenção ao referido pleito, indefiro-o 

e mantenho inalterada a decisão prolatada no ID 28770293, visto que não 

foi apresentado nenhum novo documento capaz de modificar o 

entendimento anteriormente exposto. Impõe destacar que, embora a parte 

reclamante tenha apresentado fotos a fim de corroborar suas alegações, 

ela não são suficientes para comprovar que os danos no imóvel foram 

ocasionados pela parte reclamada. Por fim, considerando que o AR 

expedido com a finalidade de citação da parte reclamada retornou com a 

informação ausente (ID 29702484 e 29703141) reitere a tentativa de 

citação através de Oficial de Justiça. Restando frustrada a nova tentativa, 

intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 dias, indique novo 

endereço da parte reclamada, sob pena de extinção. Havendo indicação 

de novo endereço, designe-se nova audiência e proceda-se com nova 

tentativa de citação. Não havendo manifestação da parte, renove-se a 

conclusão (para Arquivamento). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009900-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A MONTEIRO FURTADO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009900-09.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: EZEQUIEL FAUSTINO DE OLIVEIRA REQUERIDO: A 

MONTEIRO FURTADO EIRELI Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido de 

obrigação de entregar c/c indenizatório por danos morais e alegou que em 

junho/2019 adquiriu uma motocicleta da parte reclamada, contudo, até esta 

data não lhe foi entregue o documento para transferência do bem no 

departamento de trânsito. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu seja a parte reclamada compelida a lhe entregar o documento 

que possibilite a transferência do bem no DETRAN. Nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida 

quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, 

para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, em 

cognição incompleta típica deste momento, entendo que não há 

demonstração da probabilidade do direito, pois os documentos juntados 

nos autos são insuficientes para evidenciar os termos da transação 

firmada entre as partes, a fim de demonstrar o cumprimento da avença por 

parte do reclamante. Não foi apresentado contrato de compra e venda 

nesse sentido. Ademais, os comprovantes de transferência bancária 

apresentados com a inicial (ID 29742544), demonstram que foi creditado 

valores na conta bancária de terceiro que não integra a lide. Não havendo 

demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos 

demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, indefiro a tutela de urgência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009802-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009802-24.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: ANA PAULA SILVA CAMARGO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. A parte reclamante 

ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos morais e alegou que tem recebido cobranças 

encaminhadas pela parte reclamada, relativas a débito que desconhece. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se 

abstenha de negativar seus dados. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, nota-se que 

se trata de simples cobrança e, diante da narrativa da parte reclamante, 

não houve pagamento indevido, nem inclusão, ou ameaça de inclusão, dos 

seus dados nos cadastros de proteção do crédito, razão pela qual não 

vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil, já que, aparentemente, 

não se trata de meio vexatório ou ultrajante. Não havendo demonstração 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica prejudicada 

a análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de 

urgência. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência. Com fulcro no 

artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança contestada nos autos. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no 
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sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009905-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY MOTA RORIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009905-31.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: WESLEY MOTA RORIZ REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou que teve seus dados negativados a pedido da parte reclamada, por 

débito gerado indevidamente após o pedido de cancelamento de sua 

unidade consumidora. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

imediata exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. 

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência 

será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não 

poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em exame 

ao caso concreto, tendo como base o que ordinariamente acontece (art. 

375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95), entendo que há probabilidade do direito 

ao pleito liminar, pois há evidências de que a cobrança possui vencimento 

posterior ao pedido de cancelamento formulado pela parte reclamante, 

conforme protocolo nº 39870834 datado de 27/9/2019. Observa-se 

também que o restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte 

reclamante fica impedida de realizar transações comerciais à prazo e de 

obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda 

consignar que a exclusão provisória do restritivo de crédito não 

representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser 

restabelecida após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do 

§ 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a 

tutela de urgência para determinar que a parte reclamada, no prazo de 72 

horas, proceda a exclusão do restritivo de crédito impugnado, sob pena 

de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada à R$12.000,00 (doze 

mil reais). Tendo em vista a provável hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à regularidade da 

cobrança objeto de negativação. Cite-se. Intime-se pessoalmente a parte 

reclamada para que cumpra a ordem liminar deferida (STJ AgInt no REsp 

1756046/PR e AgInt no AREsp 951.600/MG). Cumpra-se. Aguarde-se 

audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009319-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009319-91.2020.8.11.0001 

REQUERENTE: LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE 

ANUNCIACAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / Conciliação. Com 

fulcro no artigo 55 do CPC, quando duas ou mais ações tiverem em comum 

o pedido ou a causa de pedir, consideram-se conexas e, 

consequentemente, devem tramitar de forma conjunta para que não haja 

risco de prolação de decisões conflitantes. Nestes casos, o registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, conforme dispõe o 

artigo 59, também do Código de Processo Civil. Partindo destes 

ensinamentos e em análise do caso concreto, verifica-se que há conexão 

entre esta demanda e a reclamação 1000915-51.2020.8.11.0001 em 

trâmite no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá e que esse é o juízo 

prevento, já que nele foi distribuída a primeira petição inicial. Destaca-se 

que há conexão destes autos com os que tramitam no juízo prevento, pois 

ambos os processos possuem a mesma causa de pedir (consumo atípico 

de energia elétrica), sendo que nestes autos é postulada a inexigibilidade 

da fatura do mês de janeiro/20 e no juízo prevento das faturas dos meses 

de novembro/19 e dezembro/19. Diante do exposto, determino que o 

presente feito seja encaminhado ao Segundo Juizado Especial de Cuiabá, 

tendo em vista ser o juízo prevento. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009648-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Autos: 1009648-06.2020.8.11.0001 AUTOR: 

ARMANDO SILVA ARAUJO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Processo em fase de Citação / 

Conciliação. A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido 

declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e 

alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A título de tutela 

provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu nome dos 

cadastros de proteção ao crédito. Nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

processo. Ainda, conforme o §3º do mencionado artigo, para sua 

concessão, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. No caso em exame, tendo como base o que ordinariamente 

acontece (art. 375 do CPC e 5º da Lei 9.099/95) e considerando que a 

prova da existência do crédito somente pode ser feita pela parte 

reclamada, entendo que este fator é suficiente para evidenciar a 

probabilidade do direito. Ademais, nesta fase processual, não há 

elementos documentais disponíveis à parte reclamante que poderiam 

contribuir com suas alegações, até porque se trata de prova de fato 

negativo (inexistência de dívida), razão pela qual, diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, é razoável, neste momento, 

presumir os fatos em seu favor. Observa-se também que o restritivo de 

crédito ocasiona perigo de dano, pois a parte reclamante ficará impedida 

de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e 

financiamentos no mercado financeiro. Impõe ainda consignar que a 

exclusão provisória do restritivo de crédito não representa perigo de 

irreversibilidade, já que essa poderá ser restabelecida normalmente após 

a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 

do Código de Processo Civil. Diante do exposto, defiro a tutela de urgência 

para determinar a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá 

para a suspensão provisória do protesto realizado pela parte reclamada 

em nome da parte reclamante. Encaminhe-se com o ofício cópia desta 

decisão. Tendo em vista a aparente hipossuficiência financeira da parte 

reclamante, dispenso a prestação da caução, conforme facultado pelo § 

1º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com fulcro no artigo 6º, 

inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 
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hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte reclamada o encargo da prova quanto à existência da 

dívida em nome da parte reclamante. Cumpra-se a ordem liminar. Cite-se. 

Intime-se pessoalmente a parte reclamada para que cumpra a ordem 

liminar deferida (STJ AgInt no REsp 1756046/PR e AgInt no AREsp 

951.600/MG). Aguarde-se audiência de conciliação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014839-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WESILLEN CARVALHO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014839-66.2019.8.11.0001 REQUERENTE: WESILLEN 

CARVALHO DUARTE REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). WEILLEN CARVALHO 

DUARTE ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais BANCO BRADESCO S/A. Em 

síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado pela parte 

reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. Ao final, 

postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do restritivo e 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27376269 e arguiu preliminarmente a 

inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência 

de dano moral. Ao final, requer a litigância de má-fé e formulou pedido 

contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 27327980 e 

impugnação à contestação apresentada no ID 28151938. É a síntese do 

necessário. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre 

os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada 

juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição 

a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, 

ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do 

CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é 

competência para processar e julgar causas cíveis de menor 

complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o 

enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que 

este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material 

discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na 

Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

13/10/2010) Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são 

competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, diante da expressa 

impugnação da parte reclamante (ID 28151938), no caso, será necessária 

prova pericial para apurar se a rubrica constante no contrato juntado no ID 

27376270 pertence à parte reclamante. No caso concreto, por ser 

necessária a produção de prova pericial, trata-se de matéria de complexa 

e, consequentemente, este juízo é incompetente para processar e julgar a 

presente demanda. Posto isso, proponho acolher a preliminar de 

incompetência e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso X, e 337, II, do CPC. Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza 

Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015022-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE KAROLINE TORRES TABORDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015022-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VISUAL 

FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: ANNE KAROLINE TORRES 

TABORDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia VISUAL FORMATURAS LTDA - ME 

ajuizou ação de cobrança em desfavor de ANNE KAROLINE TORRES 

TABORDA Em síntese, alegou que prestou serviços e vendeu álbum de 

fotografias para a promovida. Asseverou que deixou de pagar 5 das 10 

parcelas do valor do álbum e que houve tentativa de receber os valores 

consensualmente, porém sem êxito. Ao final, postulou receber a quantia 

de R$ 944,19 já atualizados. Devidamente citada no ID 26354388, a parte 

reclamada deixou de apresentar contestação. Atas de Audiência de 

Conciliação juntada no ID 27500903. É a síntese do necessário. Revelia. 

Considerando que a parte promovida foi regularmente citada e não 

apresentou contestação (ID 26354388), considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base noteor do que 

dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é plenamente 

cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do conflito. A 

revelia gera confissão fictaquanto à matéria fática discutida nos autos, 

contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), 

devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos 

e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, os 

reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal 

de existência ou veracidade (art. 374 do CPC). Por isso, o simples fato de 

o Reclamado ser revel não implica automaticamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, em relação contratual, não há qualquer outra prova ou circunstância 

jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta 

ocasionada pela revelia. Portanto,reconheço a inadimplência contratual da 
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promovida no importe de R$ 944,19 (novecentos e quarenta e quatro reais 

e dezenove centavos). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para condenar a promovida a pagar as taxas de 

despesas condominiais que chegam a soma de R$ 944,19 (novecentos e 

quarenta e quatro reais e dezenove centavos), corrigido monetariamente 

pelo índice do INPC e acrescido de juros em 1% ao mês desde o 

vencimento das taxas. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014109-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014109-55.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDINEI 

ALVES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia SIDINEI ALVES 

FERREIRA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária do serviço prestado pela 

parte promovida, e que nos meses de outubro e novembro/2019 as 

faturas de energia elétrica foram emitidas com valores acima de seu 

consumo médio. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a 

parte promovida se abstenha de lhe encaminhar cobranças indevidas, 

bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora. A antecipação de tutela foi concedida, ID 25540012. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

27494696 e preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

requer a improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 27178168 e impugnação no ID 28388096. É a síntese do 

necessário. Incompetência em razão da matéria. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto que se 

trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, não é 

necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade do 

aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por laudo 

técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 27178168), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 
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contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que 

as faturas impugnadas (outubro e novembro de 2019) registraram 

consumo de 1.267,5 Kwh (ID 27494702). Por outro lado, com base no do 

histórico de consumo (ID 27494702), nota-se que a média de consumo 

apurada no período dezembro/2018 a agosto/2019 é de 1009,11 kwh. Com 

base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de 

fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na 

cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a 

legitimidade dos lançamentos impugnados. Vale lembrar que, no presente 

caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que 

deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus 

direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto que a parte promovida tem melhores 

condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, 

havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 
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STJ). Assim, o tratamento humilhante, com agressão física ou verbal ou o 

desprezo tem o condão de gerar o dano moral. Neste sentido: DIREITO 

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. 

TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. 

Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos 

morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em 

atendimento telefônico comercial. Recurso do autor visando à majoração 

do valor da condenação. 2 - Danos morais. Valor da indenização. A 

indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação 

e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em 

exame, considerando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré 

(ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente 

ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela 

razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). Incabível, pois, a majoração. Sentença que se confirma 

pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não 

provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% 

do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade 

suspensa em face gratuidade de justiça que ora se concede. (TJ-DF 

07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON 

HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em exame 

do caso concreto, nota-se que a cobrança de dívida inexistente, 

corroborado com a ameaça de suspensão de serviço de energia elétrica é 

suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e 

subjetiva. Isto porque, a conduta tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. A proposito: 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

FISCALIZAÇÃO EM MEDIDOR DE UNIDADE CONSUMIDORA. APURAÇÃO 

DE IRREGULARIDADE. FALHA NA LAVRATURA DO TERMO DE 

OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR NÃO EXORBITANTE. 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o 

Tribunal de origem consignou que a ameaça de corte no fornecimento de 

energia pelo não pagamento de faturas reputadas indevidas causou 

danos aos agravados. A Corte a quo assentou que, à luz dos Princípios 

da Proporcionalidade e da Razoabilidade e levando-se em consideração 

as características do caso concreto, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) se mostra compatível com o dano sofrido. A revisão desse 

posicionamento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no AREsp 

403.510/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05/12/2013, DJe 06/03/2014) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$8.360,22). 

FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$15.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO IMPOSTA PARA 

R$5.000,00. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. I - 

Conforme reiteradas decisões desta Corte, o pagamento de débito 

decorrente de irregularidade no medidor de energia elétrica somente pode 

ser exigido do consumidor se restar constatado por meio de regular 

procedimento administrativo seguido de perícia técnica com a participação 

do usuário. II - Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação dos 

serviços contratados, suportando diretamente uma indenização pelos 

prejuízos causados. III - In casu, resta incontroverso que houve indevida 

imputação de débito por consumo não faturado ao consumidor apelado, no 

valor de R$8.360,22 (oito mil trezentos e sessenta reais e vinte e dois 

centavos), sendo cabível o cancelamento da cobrança. IV -Pertinente a 

condenação por dano moral, visto que, de forma indubitável, houve abalo 

ao Apelado quanto à acusação de fraude não comprovada no consumo 

de energia de seu imóvel, com risco de suspensão do fornecimento do 

serviço e ameça da inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao 

crédito. V - O quantum indenizatório por dano moral fixado em 

R$15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco 

mil reais), a fim de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. VI - Apelo parcialmente provido à unanimidade. (TJ-MA 

- AC: 00008715220158100001 MA 0531572017, Relator: CLEONICE SILVA 

FREIRE, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/05/2019 00:00:00) Portanto, diante do tratamento 

humilhante é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e, 

consequentemente, julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar os efeitos da 

tutela provisória de urgência deferida no ID 25540012, remetendo a 

discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de 

cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do 

contraditório; b) determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo 

de 20 dias: (a) revisar as faturas impugnadas, com base na média de 

consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova 

fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos 

autos, (c) suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o 

vencimento da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente 

(AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 

do STJ); e c) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (31/10/2019, ID 25636800) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017580-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANNON WANDERLEY COELHO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017580-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HANNON 

WANDERLEY COELHO LUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 

Resumo da controvérsia HANNON WANDERLEY COELHO LUZ ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de BANCO 

BRADESCO CARTOES S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28278280 e 

preliminarmente arguiu a incompetência territorial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28489489 e impugnação no ID 28489489. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, o simples 

fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato 

ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto 

fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu interesse 

processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o Princípio 

ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, inciso XXXV, 

da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, LEGITIMIDADE E 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

reclamada encontra-se inadimplente com o pagamento dos honorários 

sucumbenciais é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. 

Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID 

28489489), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à 

produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte 

reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). Porém, 

analisando tais peças, observa-se que não houve pedido específico, 

autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus 

específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC, passo 

ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do credor o 

ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas 

para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato 

constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser 

razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo. 

Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor de R$1.058,59 (ID 

26342704). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 
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nota-se que a empresa reclamada não apresentou nos autos nenhuma 

evidência significativa da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e 

conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 26342704, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 
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repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, ovalor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 26342704), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$1.058,59), 

entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a 

quantia de R$3.000,00. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé se 

caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 

do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente 

manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, não se vislumbra a 

ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o caráter 

manifestamente infundado da parte reclamada ou o seu dolo em obstar o 

normal trâmite do processo. Por esta razão, não merece acolhimento o 

pleito de litigância de má-fé. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$1.058,59 

(um mil e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), referente ao 

contrato 6070800465614019; b. determinar que a parte reclamada no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito 

em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte 

ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento 

da obrigação (Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (11/06/2016, ID 

26342704) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. 

indeferir a litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016191-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016191-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ESTELA 

MARIA DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES 

S.A. Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 

ESTELA MARIA DOS SANTOS ajuizou ação de declaratória de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor do 

BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece a dívida negativada em seu nome pela parte requerida. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência do débito, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 28241881 e arguiu a retificação 
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do polo passivo, impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, 

sustentou a legitimidade do débito, a existência de relação contratual, a 

ausência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, postulou 

pela improcedência do feito e a condenação em litigância de má fé. Ata da 

audiência de conciliação foi acostada no ID. 28204919 e a impugnação à 

contestação apresentada no ID. 28262436. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (CPC, art. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são causas cíveis de 

menor complexidade. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial, visto que se trata de prova complexa. Em 

análise dos autos, diante da expressa impugnação da parte requerente 

quanto a assinatura gravada no documento juntado no ID. 28241882, no 

caso, será necessária prova pericial grafotécnica para apurar se a 

referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte requerente. No 

caso concreto, por ser necessária a produção de prova pericial, trata-se 

de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é incompetente para 

processar e julgar a presente demanda. Pelo exposto, proponho a 

reconhecer a incompetência em razão da matéria deste juízo e, 

consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Transitada em 

julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da Silva 

Juíza Leiga Vistos, Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012113-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY RENATA SALVATERRA GARMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO CARDOSO GODOY OAB - SP106955 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1012113-22.2019.8.11.0001 REQUERENTE: STEFANY 

RENATA SALVATERRA GARMINHO REQUERIDO: TUPA DIGITAL IMAGEM 

LTDA - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia STEFANY RENATA SALVATERRA 

GARMINHO ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito c/c indenizatório por danos morais TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - 

ME. Em síntese alegou desconhecer a dívida negativada em seu nome. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata exclusão do seu 

nome dos cadastros de proteção ao crédito, e ao final postulou 

indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26316242 e arguiu preliminarmente e no 

mérito a ilegitimidade passiva de forma que não há inexistência de culpa e 

ausência de dano moral. Ao final, requer a extinção do feito. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 26531602 e impugnação à 

contestação apresentada no ID 26716031. É a síntese do necessário. 

Ilegitimidade passiva. A indicação na petição inicial das partes, trazendo 

como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma 

suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a 

legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente 

aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. 

PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. 

MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO 

STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva 

nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à 

pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas 

tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de 

admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações 

contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. 

(...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 

740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame 

apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da 

relação jurídica de direito material (relação extracontratual, inexistência de 

débito) coincidem com as partes desta demanda, já que SP/TUP, muito 

provavelmente á forma abreviada do novo da reclamada, e não há prova 

contrária nos autos. Portanto, não sendo a parte reclamada legítima para 

figurar no polo passiva, a preliminar de ilegitimidade deve afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26531602), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 
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competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, nos valores de R$150,00 (ID 25007184). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a prova 

produzida é insuficiente para elucidar a referida controvérsia fática, visto 

que o contrato anexado nos autos (ID 26316251) não foi assinado pela 

parte, pois é pertence a terceira pessoa. Destaca-se que o contrato 

apócrifo não possui qualquer validade jurídica por não representar a 

manifestação livre da vontade das partes. Neste sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO SEM 

ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. 

SENTENÇA MANTIDA. - Deve-se manter a sentença que julgou 

improcedente a ação de cobrança devido à ausência de prova de 

existência da relação jurídica, em especial por inexistir contrato assinado 

pelas partes. (TJ-MG - AC: 10702151004174001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019) 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita da parte reclamada. Excludente de 

culpabilidade. Os fabricantes, produtores, construtores, importadores, 

comerciantes, fornecedores e os prestadores de serviço, possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do 

CDC). No entanto, a responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso 

de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos 

fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial 

pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE 

MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO 

FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada 

nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte reclamada contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrito, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 
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especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 250071849, nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devida o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$150,00), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as 

preliminares arguidas e: 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos 

contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a 

inexistência do débito de R$150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao 

contrato 223290; b. determinar que a parte reclamada no prazo de 05 

(cinco) dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da 

parte reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir do evento danoso (20/04/2018, ID 25007184) por 

envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018478-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). LUIZ MARCOS 

DE MOURA ajuizou uma ação de obrigação de fazer cumulada com dano 

moral com pedido de antecipação de tutela em desfavor do BANCO BMG 

S/A. Em síntese, alegou que celebrou contrato de empréstimo consignado 

com parcelas descontas diretamente de seu salário, todavia, foi 

contratado um empréstimo consignado cartão de crédito, crédito rotativo, 

com juros diferenciados e que o saldo devedor não é quitado mesmo após 

anos de pagamento. Requereu liminarmente a suspensão do desconto e 

que a parte requerida se abstenha de incluir seu nome no cadastro de 

inadimplentes. No mérito, pleiteou que seja declarado a nulidade do 

contrato, o cancelamento dos descontos em folha de pagamento e a 

indenização por danos morais. A tutela de urgência não foi concedida (ID. 

26553487). Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 28485794 e arguiu prescrição e, em seguida, 

sustentou a contratação do empréstimo no valor de R$3.381,00 e 

contestou os pedidos formulados na inicial. Termo da audiência de 

conciliação foi acostado no ID. 28669030 e a impugnação à contestação 

foi apresentada no ID. 28682174. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada Juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos do caput do artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar 

causas cíveis de menor complexidade. Por esta razão, o artigo 38, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é compete 

para processar e julgar apenas as causas em que a sentença puder ser 

prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculo aritméticos. A 

contrário senso, o Juizado Especial é incompetente para processar 
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causas em que a sentença necessite da fase de liquidação quando 

imprescindível o conhecimento técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO 

COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por 

causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 

95 do CDC) será, em regra, genérica, dependendo, assim, de 

superveniente liquidação, não apenas para simples apuração do quantum 

debeatur, mas também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, 

CDC). Precedentes. [...] (STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp nº 283558/MS, 

Rel. Min.: Luís Felipe Salomão, DJU 15/05/2014, DJe 22/05/2014). 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. [...] “A decisão que contenha os 

parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, 

da Lei n. 9.099/95”. Assim, a possibilidade de prolação de sentença, cuja a 

liquidação depende de simples cálculo aritmético, não configura 

justificativa plausível para sustentar a declinação da competência do 

processo em trâmite no Juizado Especial para o Juízo Cível comum. (TJSC, 

5º Câm. Dir. Civ; CC nº 2012.043651-8, Rel.: Jairo Fernandes Gonçalves, 

DJU 22/08/2012). RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - DECLARAÇÃO 

DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA 

LÍQUIDA - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - [...] 1. Nos 

Juizados Especiais, “não se admitirá sentença condenatória por quantia 

ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 

9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja possível apenas por meio 

da fase de liquidação por artigos ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do 

CPC), diante da complexidade do procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), 

inegável que o Juizado Especial é incompetente para o seu 

processamento e julgamento (Enunciado 32 do FONAJEF e TJSC 

2012.043651-8). [...] (TJMT, TRU, RI nº 049.2011.008.072-5, Juiz Rel.: 

Hildebrando da Costa Marques, DJU 14/02/2014). No caso concreto, tendo 

em vista que a parte requerente postulou a declaração de inexistência do 

débito e a suspensão da cobrança em razão da quitação do empréstimo é 

inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário 

apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a adimplemento 

integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e 

encargos contratuais. Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de 

profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se 

impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se 

incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda. Pelo 

exposto, proponho a reconhecer a incompetência em razão da matéria 

deste juízo e, consequentemente, julgar EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso X e artigo 337, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide Lacerda da 

Silva Juíza Leiga VISTOS, Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado com artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015334-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAF DIEGO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015334-13.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME REQUERIDO: ALAF DIEGO DE 

CAMARGO Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia I E P INSTITUTO EDUCACIONAL 

POLIEDUCA BRASIL LTDA ajuizou reclamação de cobrança em desfavor 

de ALEF DIEGO DE CAMARGO Em síntese, alegou que o promovido 

contratou serviços educacionais, contudo só efetuou pagamentos até a 9ª 

parcela. Asseverou que houve tentativa de receber os valores 

consensualmente, porém sem êxito. Ao final, postulou receber a quantia 

de R$ 6.964,48 já atualizados. Devidamente citada no ID 27292466, a parte 

reclamada deixou de apresentar contestação. Atas de Audiência de 

Conciliação juntada no ID 27523762. É a síntese do necessário. Revelia. 

Considerando que a parte promovida foi regularmente citada e não 

apresentou contestação (ID 27523762), considero-a como revel. 

Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e com base no teor do 

que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, é 

plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado da lide. Limites do 

conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida 

nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 

do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis 

nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, 

os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção 

legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC). Por isso, o simples 

fato de o Reclamado ser revel não implica automaticamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, em relação contratual, não há qualquer outra prova ou circunstância 

jurídica que possa fragilizar a presunção relativa da confissão ficta 

ocasionada pela revelia. Portanto, reconheço a existência de inadimplência 

contratual da promovida no importe de R$ 6.964,48 (seis mil novecentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Dispositivo. Posto 

isso, proponho julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a promovida a 

pagar as taxas de despesas condominiais que chegam a soma de 

6.964,48 (seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de 

juros em 1% ao mês desde o vencimento das taxas. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 
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do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016482-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY DA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016482-59.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIDNEY DA 

ROSA E SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia SIDNEY DA 

ROSA E SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais e morais em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, alegou que 

desconhece o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou contestação no 

ID 28581482 e arguiu as preliminares a incompetência do juizado especial 

e a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a inexistência de culpa, 

ausência de dano moral. Ao final, arguiu litigância de má-fé e formulou 

pedido contraposto. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 

28251010 e impugnação à contestação apresentada no ID 28703948. 

Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes 

do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 28251010), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor total de R$380,51 (ID 26048825). Em exame do 

conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao 

contrato juntado no ID 28581483 e 28581484, nota-se que a parte 

reclamada apresentou contrato de adesão aos serviços de telefônica 

SMP, supostamente assinado pela parte reclamante. Embora este 

documento não identifique precisamente o valor do crédito, a parte 

reclamada encartou nos autos também faturas de telefonia discriminando 

as ligações realizadas (ID 28581488 a 28582893, sendo estes suficientes 

para a comprovação da origem do crédito. Ademais, não há nos autos 

prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 

373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e 

que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte reclamante, no caso em 

exame, considero-a como autentica a referida rubrica diante da ausência 

de expressa e específica impugnação (art. 411, inciso III, do CPC). Diante 

do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito 

em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é legítima 

e não há conduta ilícita. Assim sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como, a discussão em relação ao dano e o seu 

quantum indenizatório. Prévia notificação Em relação à prévia notificação 

do devedor quanto ao restritivo de crédito, nota-se que se trata de culpa 

exclusiva de terceiro, pois a parte reclamada, na condição de credora, 

não é responsável por esta notificação, conforme entendimento pacificado 

pelo STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito 

a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: 

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE 

REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em 

sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de 

Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, 

independentemente da prévia notificação, este fato em nada influencia o 

caso concreto. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação 

pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados 

pela parte reclamante. Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 

do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive quando a parte 

reclamada for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 9099/95. 

POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA FORMULAR PEDIDO 

CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 31 DO FONAJE. 

PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006086045, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO 

CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. DESCONTO INDEVIDO 

EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INCABÍVEL. 
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1.É admissível nos Juizados Especiais a propositura de pedido 

contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos Juizados (Enunciado nº 

31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do Juizado Especial : ACJ 

20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) Em síntese, para que o 

pedido contraposto seja deferido, é necessário que a cobrança realizada 

pela parte reclamada seja legítima, que o pedido esteja formulado com 

base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma líquida. Da análise 

do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado 

no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base 

nos fatos alegados pela parte reclamante (fraude), é devido o pedido 

contraposto. Desta forma, mormente quanto ao documento juntado no ID 

28581488 e 28582893, é possível apurar que a parte reclamante ainda 

deve a quantia de R$380,51, referente a inadimplência da fatura de 

telefonia vencida em dezembro/2018. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$726,63, apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.380,51). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.038,51, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.380,51). Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; 2) julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 380,51 (trezentos e oitenta reais e cinquenta e um 

centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do 

vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 

397, caput, do Código Civil); 3) diante da improcedência do pleito inicial e 

da procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença, retificar o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo; 4) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$726,63 (setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três 

centavos) a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; 5) Em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.038,51, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011239-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DALMOLIN DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011239-37.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAEL 

DALMOLIN DOS SANTOS REQUERIDO: YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRO EIRELI Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

9.099/95). Resumo da controvérsia RAFAEL DALMOLIN DOS SANTOS 

ajuizou reclamação com pedido de rescisão contratual c/c repetição do 

indébito e danos morais em desfavor de YCASA COMERCIO DE MOVEIS E 

ELTRO EIRELI. Em síntese alegou ter adquirido uma mesa pelo valor de 

R$600,00 que até a presente data não foi entregue. Asseverou que entrou 

diversas vezes em contato com a empresa promovida e não obteve êxito 

em ter a mercadoria, tampouco o valor pago estornado. Ao final, requer a 

anulação da compra e que o reclamado seja condenado a devolver o 

prejuízo material sofrido em R$1.200,00 e ainda em ressarcir os danos 

morais sofridos. Devidamente citada (ID 26940270) a parte promovida 

deixou de apresentar contestação. Ata da audiência de conciliação 

acostada no ID 28229196. É a síntese do necessário. Revelia. Nos termos 

do artigo 20 da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada 

não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta 

contestação. No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada (ID 26940270), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

28229196) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 
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forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se pela anulação do 

contrato e devolução de valores pagos. Dano material O dano material 

constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém. 

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano 

hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva. Nos 

termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser 

subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) 

ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Em 

análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do 

pagamento de R$600,00 em favor da promovida. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material 

encontra-se devidamente comprovado no valor de R$600,00 (ID 

24749653), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos 

materiais. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no 

artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral 

possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se 

adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ 

abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos 

direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 24749653, pode-se afirmar que o pagamento de compra sem a 

efetiva entrega do bem, no valor de R$600,00 é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de 

valor significativo. Isto porque este fato tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade financeira é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Posto isto, proponho julgar 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para, extinguindo 

o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para: a) anular o negócio jurídico celebrado entre as 

partes; b) condenar a parte reclamada pagar a parte reclamante a quantia 

de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(06/04/2019, ID 24749653), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e c) 
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condenar a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (05/12/2019, ID 24749653) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009515-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOFFELLY FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009515-95.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ALMIR 

JOFFELLY FIGUEIREDO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo 

da controvérsia ALMIR JOFFELY FIGUEIREDO DOS SANTOS parte 

promovente ajuizou reclamação com pedido de anulatório de contrato c/c 

indenização por danos morais em desfavor de BANCO BMG S.A. E em 

síntese alegou que celebrou um empréstimo consignado, contudo, não há 

informações do custo efetivo, sem a incidência de juros, números de 

parcelas, datas de início e fim, de forma que é uma operação viciada e 

deve ser anulada. Asseverou também que o valor do empréstimo já foi 

integralmente quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a 

abstenção de novos descontos em sua folha de pagamento. Ao final, 

postulou a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. 

A antecipação de tutela não foi concedida, ID 2307431. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 25955570 e 

contestou os pedidos formulados na inicial. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 26014975 e impugnação à contestação no ID 

26105175. É a síntese do necessário. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 38, parágrafo único, da 

Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competência para processar e 

julgar apenas as causas em que a sentença puder ser prolatada de forma 

líquida ou liquidável por simples cálculo. A contrário senso, o Juizado 

Especial é incompetente para processar causas em que a sentença 

necessite da fase de liquidação quando imprescindível o conhecimento 

técnico contábil. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE 

SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A sentença de 

procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes 

a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, 

genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas 

para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição 

da titularidade do crédito (art. 97, CDC). Precedentes. (...)” (STJ-4ª. Turma, 

AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.05.14, DJe 

22.05.14.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. (...) "A decisão que 

contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, 

parágrafo único, da Lei n. 9.099/95". Assim, a possibilidade de prolação de 

sentença, cuja a liquidação depende de simples cálculo aritmético, não 

configura justificativa plausível para sustentar a declinação da 

competência do processo em trâmite no Juizado Especial para o Juízo 

Cível comum. (TJSC - CC: 20120436518 SC 2012.043651-8 (Acórdão), 

Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 22/08/2012, 

Quinta Câmara de Direito Civil Julgado) RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR 

ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença 

condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, 

parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja 

possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou 

arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do 

procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é 

incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do 

FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 

049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz 

Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES) No caso concreto, tendo 

em vista que a parte promovente postulou repetição de indébito, é inegável 

a necessidade de cálculos complexos, visto que faz necessário apurar se 

os valores das parcelas pagas foram suficientes para a devolução do 

capital emprestado, bem como dos juros e encargos contratuais e se, 

eventualmente, há quantia a maior a ser restituída à parte promovente, 

sobretudo em situações como a presente, em mais de uma TED’s 

realizadas para a conta bancária sem especificação da data em que 

ocorreram (ID 25955572 – folhas 17/18). Para estes cálculos, é 

imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, 

razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, 

consequentemente, incompetente este juízo para processar e julgar a 

presente demanda. Ante o exposto, proponho a extinção do feito sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II da Lei n. 9099/95. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016431-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIVINA DA SILVA DE JESUS QUINTILHANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016431-48.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA DIVINA 

DA SILVA DE JESUS QUINTILHANO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia ANA DIVINA DA SILVA DE JESUS QUINTILHANO ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito reivindicado 

pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em seu nome. 

Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

reclamada apresentou contestação no ID 28414627 e arguiu as 

preliminares a incompetência do juizado especial e a inépcia da inicial e no 

mérito, sustentou a inexistência de culpa, ausência de dano moral. Ao 

final, arguiu litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28589255. Preliminar 

Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte promovida. Julgamento 

antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de 

conciliação (ID 28589255), as partes posicionaram-se no sentido de que, 

em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação 

(parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante). 

Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve pedido 

específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação 

dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida desconhecida. É do 

credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações 

adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor 

nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do 

fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por 

não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato 

negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação e de existência de 

débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito 

junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do 

seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova 

da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que 

motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do 

autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam 

para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do 

ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da 

dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. Valor da 

indenização. 1. A indenização por danos morais deve ser quantificada 

com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - 

compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, 

contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. 2. O valor fixado 

(R$ 6.000,00) está aquém o parâmetro adotado por esta Câmara em casos 

análogos, comportando majoração para R$ 8.000,00. Honorários. 

Comportam majoração os honorários advocatícios fixados na sentença, 

considerando o valor da condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 

do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR 

PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017) A parte reclamante alega 

desconhecer a dívida correspondente ao restritivo de crédito em seu 

nome, incluído pela parte reclamada, no valor total de R$99,75 (ID 

26030622). Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, 

mormente quanto ao áudio de ligação telefônica de atendimento em call 

center, juntado no ID 28414628, nota-se que a parte reclamante confirmou 

a contratação do plano controle oferecido pela parte reclamada. Ademais, 

não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do 

referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a 

sua legitimidade e que não há conduta ilícita por parte da empresa 

reclamada. Destaca-se também que, embora não tenha sido produzida 

perícia fonética para comprovar a autenticidade da voz da parte 

reclamante, no caso em exame, considero-a como autentico a referida 

gravação diante da ausência de expressa e específica impugnação (art. 

411, inciso III, do CPC). Além disso, ouvindo o referido áudio, nota-se que 

foram identificados dados da parte reclamante (nome completo: Ana Divina 

da Silva de Jesus Quintanilhano, endereço: na Rua 11, quadra 11, número 

29, Industriário 2 - Cuiabá/MT CEP 78098-710, nome da mãe: Ana Maria da 

Silva) evidenciando a contratação. Relevante consignar também que a 

gravação telefônica não agride o direito à inviolabilidade e sigilo das 

comunicações telefônicas (art. 5º, inciso XII, CF), visto que se trata de 

gravação realizada por um dos interlocutores. Neste sentido: 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. 

GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. 

ILICITUDE. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME 

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE 

DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. É lícita a gravação 

telefônica realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o 

consentimento do outro, sendo apta sua utilização no convencimento do 

juiz sentenciante. (...) (STJ AgRg no AREsp 721.244/RJ, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017) 

Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do 

crédito em favor da parte reclamada e, consequentemente, a cobrança é 

legítima e não há conduta ilícita praticada. Assim sendo, não havendo ato 

ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, bem como, a discussão em 

relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Prévia notificação Em 

relação à prévia notificação do devedor quanto ao restritivo de crédito, 

nota-se que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois a parte 

reclamada, na condição de credora, não é responsável por esta 

notificação, conforme entendimento pacificado pelo STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.(Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/08/2008, DJe 08/09/2008) Neste sentido: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. 

Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a 

notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por 

aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 27/09/2016). Portanto, independentemente da 

prévia notificação, este fato em nada influencia o caso concreto. Pedido 

contraposto. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei 9.099/95, é 

permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, 

desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. 

Destaca-se ainda que, nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido 

contraposto é admissível inclusive quando a parte reclamada for pessoa 

jurídica. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE 

REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS 

DO ART. 48 DA LEI 9099/95. POSSIBILIDADE DE PESSOA JURÍDICA 

FORMULAR PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL ENUNCIADO 

31 DO FONAJE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 

71006086045, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 03/06/2016) CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS 

QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. ADMISSÍVEL. 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTRACHEQUE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

DANO MORAL. INCABÍVEL. 1.É admissível nos Juizados Especiais a 

propositura de pedido contraposto por pessoa jurídica, sem acesso aos 
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Juizados (Enunciado nº 31 do FONAJE). (...) ( TJ-DF - Apelacao Civel do 

Juizado Especial : ACJ 20140910107318 DF 0010731-71.2014.8.07.0009) 

Em síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário 

que a cobrança realizada pela parte reclamada seja legítima, que o pedido 

esteja formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de 

forma líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é 

legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado 

de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante 

(fraude), é devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto ao 

documento juntado no ID 28414630, é possível apurar que a parte 

reclamante ainda deve a quantia de R$99,75, referente a inadimplência da 

fatura de telefonia vencida em dezembro/2018. Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido. Litigância de má-fé. A litigância de má-fé 

se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 

80 do CPC acompanhada do elemento dolo. Art. 80. Considera-se litigante 

de má-fé aquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente 

manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório. Não destoa a jurisprudência do STJ: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no 

AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 

em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) Em exame dos autos, nota-se que o caso 

em apreço se enquadra no caso previsto no inciso II do artigo 80 do CPC, 

pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese 

encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da 

dívida foi comprovada pela parte reclamada por meio de documentos não 

impugnados pela parte reclamante. Por esta razão, é devida a incidência 

da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo 

em R$706,98 apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.099,75). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.009,97, apurado com base em 10% sobre a 

pretensão econômica da ação (R$10.099,75). Dispositivo. Posto isso, 

proponho: 1) julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para: a) julgar procedente o pedido 

contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada 

a quantia de R$ 99,75 (noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento 

da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, 

do Código Civil). b) diante da improcedência do pleito inicial e da 

procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos na fase 

de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. c) condenar a parte reclamante ao 

pagamento de R$706,98 (setecentos e seis reais e noventa e oito 

centavos) a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura 

da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da publicação desta sentença; d) Em decorrência da má fé, com 

fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte reclamada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 

R$1.038,51, como previsto no artigo 85, § 2º, do CPC. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016066-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEDNIEL DE PAULA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016066-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABEDNIEL 

DE PAULA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia 

ABEDNIEL DE PAULA DIAS ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos materiais e morais em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece 

o crédito reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 

28282858 e preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e no mérito, 

sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, 

formulou pedido contraposto e requer a litigância de má-fé. Ata da 

audiência de conciliação acostada no ID 28191020 e impugnação no ID 

28614231. Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis. Nos termos do 

artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a 

juntada de documento imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica 

no julgamento sem resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento 

imprescindível se refere a demonstração regular do exercício do direito de 

ação e não do direito material, pois a ausência deste implicará na 

improcedência do pedido e não na extinção sem resolução de mérito. 

Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) PETIÇÃO 

INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

DO ALEGADO - A jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial 

deve vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação do 

regular exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os 

documentos probantes do direito material alegado pelo autor, os quais 

poderão ser produzidos no momento processual oportuno. - A prova 
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relativa à existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do 

mutuário não constitui documento imprescindível à propositura da ação de 

embargos fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável 

fosse, não autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, 

mas a abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício 

existente. - Recurso especial não conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 

04/08/2003 p. 301). Examinando o documento, considerado pela parte 

reclamada como imprescindível, nota-se que a apresentação de 

comprovante original de negativação não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que, 

nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é necessário apenas que a 

inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a residência das partes. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em alegada ilegalidade 

do sistema de pontuação de crédito ofertada pela entidade cadastral. O 

comprovante de residência e, no caso, não é documento indispensável à 

propositura da demanda. Descabimento do indeferimento da inicial. 

Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 28191020), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, 

inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a 

obrigação de fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 24/11/2017) A parte reclamante alega desconhecer a dívida 

correspondente ao restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte 

reclamada, no valor de R$87,28 (ID 25926449). Em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos 

apenas telas de sistemas e faturas (ID 28282862 a 28282865), as quais 

não têm o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e 

produzidos unilateralmente. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA 

- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJ-MG - AC: 10000180612814001 MG, Relator: 

Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 

20/11/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. TESE DEFENSIVA 

CALCADA EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA QUE JUSTIFICARIA A 

NEGATIVAÇÃO. ARGUMENTO INCONSISTENTE. PARTE RÉ QUE NÃO 

PRODUZIU PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. JUNTADA DE TELAS DE 

SISTEMA E FATURAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO. PROVAS 

UNILATERAIS QUE, DESPROVIDAS DE APARENTE ASSINATURA OU 

CONCORDÂNCIA DA AUTORA, SÃO INSUFICIENTES PARA ATESTAR A 

REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUE SE FUNDA O APONTAMENTO. ÔNUS 

PROCESSUAL QUE COMPETE AO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC). 

REQUERIDA QUE NÃO LOGROU PROVAR O CONTRÁRIO (ART. 373, II, DO 

CPC/2015). MANIFESTA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS 

MORAIS À ESPÉCIE. ABALO DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. POSIÇÃO 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. PRETENSÃO DE REFORMA 

ACOLHIDA. (...) (TJ-SC - AC: 03092834620158240020 Criciúma 

0309283-46.2015.8.24.0020, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 

06/08/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) Assim, pela insuficiência de 

provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e conduta ilícita da 

parte reclamada encontra-se configurada. Excludente de culpabilidade. Os 

fabricantes, produtores, construtores, importadores, comerciantes, 

fornecedores e os prestadores de serviço, possuem responsabilidade 

civil objetiva, sendo presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a 

responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva 

do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos 

artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, 

conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte reclamada 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 
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meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte reclamada, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. Em virtude da 

imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 

moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 25926449 nota-se que o 

restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o 

dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o 

condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto,o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Impõe 

ainda consignar que, embora a existência de outros restritivos posteriores 

(ID 25926449), não afaste o dano moral, é inegável que influencia na 

fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$87,28), entendo 

como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de 

R$3.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as preliminares 

arguidas e: 2) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na 
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inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a. declarar a inexistência 

do débito de R$87,28 (oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), 

referente ao contrato 019183821000074CT; b. determinar que a parte 

reclamada no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do 

restritivo de crédito em nome da parte reclamante, sob pena de multa diária 

de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), 

devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para 

o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); e c. condenar a parte 

reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso 

(24/08/2018, ID 25926449) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1016489-51.2019.8.11.0001 REQUERENTE: FELIPE 

GOMES DA SILVA BOTELHO REQUERIDO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE 

INTERNET LTDA., MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia FELIPE GOMES DA SILVA BOTELHO ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de 

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Em síntese, alegou que em 

setembro/2019 adquiriu 02 (dois) relógios através do site reclamado, para 

pagamento parcelado através de seu cartão de crédito, contudo, os 

produtos não foram entregues. A título de tutela provisória de urgência, 

requereu que a parte reclamada se abstenha de efetuar cobranças em 

seu cartão de crédito. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 26077210. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 28186345 e 

preliminarmente arguiu a ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 28251034 e impugnação no ID 28577378. Ilegitimidade passiva. A 

indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir 

fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica 

de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como 

preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO 

INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Diante do exposto, em exame apenas das alegações 

contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito 

material (relação contratual, produto não entregue) coincidem com as 

partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo 

ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à 

responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de 

forma apropriada, no mérito da demanda. Portanto, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 28251034), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Falha na entrega 

de produto. Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a 

alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para 

que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 

do Código Civil. Assim, qualquer falha na entrega do produto, seja a não 

entrega, o atraso, a divergência do produto, ou entrega de produto 

danificado, caracteriza descumprimento contratual. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - VEÍCULO "ZERO 

QUILÔMETRO" - ATRASO NA ENTREGA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - QUANTUM - MAJORAÇÃO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA 

DE PROVA. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para 

alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de 

acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas 

das partes. Assim é que, constatado que o valor não atende a esses 

pressupostos, efetiva-se a majoração. Os lucros cessantes 

correspondem ao valor econômico que a pessoa tinha expectativa de 

perceber, mas deixou de auferi-lo em virtude do dano causado por 

terceiro. Inexistente prova inconcussa acerca dos alegados valores que a 

vítima do dano deixou de receber, indevida a pretensão indenizatória. 

Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10362160027573001 MG, 

Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019) APELAÇÃO. ENTREGA PRODUTO DIVERSO 

ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO 

AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O art. 333 distribui o 

ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar. 

Ao autor, cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado. Ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 
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ou extintivo do direito afirmado pelo autor. Na hipótese dos autos, a parte 

autora alega que adquiriu do réu um refrigerador tipo cervejeira, modelo 

VN 12W, sendo-lhe entregue um modelo de qualidade inferior: VN 12C. 

Ocorre, porém, que a nota fiscal colacionada pela própria parte autora 

indica como produto o refrigerador modelo VN 12C. Outrossim, o réu 

juntou ordem do pedido efetuado, que igualmente indica o produto VN 12C. 

Ademais, a parte autora sequer alegou, tampouco comprovou, que houve 

vício no pedido recebido ou na nota fiscal que indicam o produto entregue. 

Dessa forma, como o autor não se desincumbiu de seu encargo probatório 

(art. 333, I, do CPC), deve a pretensão autoral ser julgada improcedente, 

não merecendo retoque a sentença recorrida. Recurso a que se nega 

seguimento. (TJ-RJ - APL: 00072071420118190211 RIO DE JANEIRO 

PAVUNA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, 

Data de Julgamento: 31/03/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 06/04/2015) As partes celebraram contrato de compra e 

venda de dois relógios da marca Xaomi MI 4 (ID 26050799) e a parte 

reclamante sustenta o descumprimento da obrigação contratual 

consistente não entrega do produto adquirido. Analisando o conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante 

evidencia, por meio do documento juntado no ID 26050439, que a parte 

reclamada se comprometeu de entregar o produto adquirido até o dia 

30/09/2019. Todavia, não há nos autos prova da efetiva entrega. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte 

reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia. Desse 

modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em 

desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte 

reclamada, concluindo-se que houve falha na prestação de serviço e, 

consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita. 

Responsabilidade civil. Quem age com dolo ou culpa tem a 

responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código 

Civil). Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem 

responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No 

entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do prestador de 

serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros. Quanto aos danos causados 

por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de 

todos os envolvidos em virtude da sua culpa in ilegendo e in vigilando 

Neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA 

EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO 

DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se 

enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea 

"a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, 

a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos 

causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão 

da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a 

inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se 

nega provimento. (STJ AgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa in 

ilegendo e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas 

relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se 

apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem 

plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido 

praticada por seus parceiros empresariais. A propósito: CONSUMIDOR. 

CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. 

RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 

do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto 

ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual 

defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do 

CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de 

boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos 

aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de 

fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da 

ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, 

independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte 

r e c l a m a d a  o u  p o r  s e u  p a r c e i r o  e m p r e s a r i a l 

(thiagoo202013@outlook.com.br), não há como eximir a responsabilidade 

da parte reclamada. Portanto, por não se aplicar nenhuma das 

excludentes de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada 

a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos. Dano 

material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio 

corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material 

não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, 

de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos 

materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que 

efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se 

deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante 

alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes 

em decorrência da compra dos dois relógios no site de compras 

promovido, no valor de R$212,20. Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se 

devidamente comprovado no valor de R$212,20 (ID 26050799), fazendo a 

parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 
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REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base no documento juntado 

no ID 26050799, pode-se afirmar que o pagamento por mercadoria não 

entregue, no valor de R$212,20, sem o correspondente reembolso é 

suficiente para presumir a existência de dano moral na modalidade 

subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque este fato tem 

o condão de proporcionar sentimentos indesejados como frustração, 

raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade financeira 

é devido o dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação 

ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto,o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesandoestes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as preliminares arguidas e: 2) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. condenar a parte reclamada, pagar a 

parte reclamante a quantia de R$ 212,20 (duzentos e doze reais e vinte 

centavos) a título de danos materiais corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (08/09/2020, ID 26050799), 

cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; b) condenar a parte reclamada, pagar à 

parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (17/10/2019, ID 27533604) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015368-85.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE DE MATOS MORAIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015368-85.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JULIENE DE 

MATOS MORAIS SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). JULIELE DE 

MATOS MORAIS SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais BANCO 

BRADESCO S/A. Em síntese, alegou que desconhece o crédito 

reivindicado pela parte reclamada que resultou no restritivo de crédito em 

seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de dívida, 

exclusão do restritivo e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 28307420 e 

arguiu preliminarmente a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

litigância de má-fé e formulou pedido contraposto. Ata da audiência de 

conciliação acostada na ID 27524076 e impugnação à contestação 

apresentada no ID 28363756. É a síntese do necessário. A indicação na 
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petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que 

evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, 

é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria 

da Asserção, amplamente aceita no c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. 

CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA 

OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses 

em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em 

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as 

condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, 

provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as 

próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, 

dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, 

DJe 16/11/2015) Examinando o caso concreto, nota-se que, embora 

conste na inicial como parte reclamada a empresa MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA, o cadastro da ação no processo foi 

realizado em nome da empresa BANCO BRADESCO, senda a empresa 

citado e consequentemente gerando nulidade que impossibilita o 

julgamento do mérito. Portanto, em exame apenas das alegações contidas 

na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material 

(relação contratual) não coincidem com as partes desta demanda, visto 

que a conduta ilícita contida na inicial não foi praticada pela empresa que 

foi citada. Posto isso, proponho acolher a preliminar de incompetência e 

julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso IV e 337, II, do CPC. Transitado em julgado, arquive-se. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezario Juíza Leiga 

Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010246-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010246-91.2019.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO 

SERGIO DOS SANTOS PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia PAULO SERGIO DOS 

SANTOS PRADO ajuizou reclamação com pedido declaratório de 

inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese 

alegou que seu nome foi indevidamente registrado nos órgãos de proteção 

ao crédito em razão de uma fatura de recuperação de consumo. Aduz que 

à época dos fatos já havia solicitado o desligamento da unidade 

consumidora e que não residia mais no imóvel. A título de tutela provisória 

de urgência, requereu a imediata exclusão dos seus dados dos cadastros 

de proteção ao crédito e a suspensão da cobrança. A antecipação de 

tutela foi concedida, ID 24499346. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 26311789 e preliminarmente arguiu a 

incompetência do juizado especial e no mérito, sustentou a inexistência de 

culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a improcedência dos 

pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no ID 26050675 e 

impugnação no ID 26422806. Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos 

termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, 

os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e 

julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial, visto 

que se trata de prova complexa. Em análise dos autos, no caso concreto, 

não é necessária a produção da prova pericial para apurar irregularidade 

do aparelho medido de energia elétrica, visto o fato deveria ter sido por 

laudo técnico extrajudicial. No caso concreto, por não ser necessária a 

produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, 

consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a 

presente demanda. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 26050675), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 
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SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Em análise dos autos, observa-se que a 

fatura impugnada (agosto/2018) visa recuperar o consumo no valor de 

R$1.011,46 (ID 2449307). Contudo, a concessionária reclamada não 

produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, 

pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão 

oficial competente, pois o documento juntado no ID 26312650 e 26312643 

foi elaborado unilateralmente pela própria concessionária, e, além disso, 

incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que se trata de 

simples fotos sem qualquer conteúdo explicativo. Com base nestes 

apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com 

consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança. 

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao 

fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao 

consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), visto 

que a parte promovida tem melhores condições técnicas de elucidar a 

controvérsia em discussão. Portanto, havendo cobrança excessiva e pela 

insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo 

as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, concluindo-se que houve conduta ilícita praticada pela 

parte reclamada. Dano moral. Em virtude da imprecisão terminológica 

utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão 

dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudências. Sem 

que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência 

do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa 

aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva 

consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao 

sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito tem o condão de gerar o dano 
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moral. A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da 

personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a 

existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois 

quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS) Neste sentido preconiza 

a Sumula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e 

estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, 

permanecendo a presunção do dano moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). Em exame do caso 

concreto, com base no extrato juntado no ID 24493071 – folhas 04, 

nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando 

caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque 

este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio 

social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia 

e ansiedade. Portanto, diante da indisponibilidade do crédito é devido o 

dano moral. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum 

indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: 

compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: a) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: b) confirmar os efeitos da tutela 

provisória de urgência deferida no ID 24499346, remetendo a discussão 

quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de 

sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; c) 

determinar que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 30 dias, a 

anulação das faturas de aplicação de multa e de recuperação de consumo 

com vencimento em agosto/2018 da UC. 6/353322-1, devendo a parte ser 

intimada pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da 

obrigação (Súmula 410 do STJ); d) condenar a parte reclamada pagar à 

parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação (03/10/2019, ID 24612227) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Intimem-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009539-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1009539-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia DÉBORA DE MORAES ajuizou uma 

reclamação em desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou ser usuária da unidade consumidora 

sob nº 6/261486-5 e nos meses de março/2019 e abril/2019 suas faturas 

estavam acima da média de consumo habitual. Relata que buscou a 

solução administrativa no PROCON, mas sem êxito. A título de tutela 

provisória de urgência, requer que a parte requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora e de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito questionado. No mérito, pleiteou a retificação das faturas 

para média de consumo. A liminar foi concedida, conforme o ID. 24328883. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

26192784 e arguiu a preliminar incompetência do juizado especial. No 

mérito, sustentou a cobrança regular do valor e a ausência de dano moral 
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a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 25897639 e não houve 

impugnação à contestação, conforme o ID. 27834680. PRELIMINAR 

Incompetência em razão da matéria. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o 

Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que 

permita inferir que a complexidade da causa - e, por conseguinte, a 

competência do Juizado Especial Cível - esteja relacionada à necessidade 

ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais 

não prevalece em relação às decisões acerca de sua própria competência 

para conhecer das causas que lhe são submetidas, ficando esse controle 

submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. 

Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois 

critérios distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e 

qualitativo (matéria envolvida) - para definir o que são “causas cíveis de 

menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 30170/SC, Rel. Min.: Nancy 

Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não 

são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a 

produção de prova pericial. Em análise dos autos, no caso, não é 

necessário a produção da prova técnica para apurar a irregularidade no 

medidor, visto que a referida prova se torna impossível por falta de 

vestígios para a análise técnica. No caso concreto, por não ser 

necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria de 

complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para processar 

e julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em 

exame a narrativa das partes, observo que para a solução do presente 

conflito independe de novas provas, visto que os fatos controvertidos só 

podem ser comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 

e 371 do Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. 

Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de 

energia elétrica, o consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a 

concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, 

sempre, respeitando o devido processo legal e o contraditório. Neste 

sentido é o que preconizam os artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 

nº 414/2010 da ANEEL. No caso de inconformismo com a cobrança de 

energia elétrica, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do 

perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da 

aferição e/ou inspeção. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Neste sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. 

IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, 

não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 

3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi cabalmente 

comprovada nos autos, de modo que recai sobre o consumidor a 
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responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição e, também, a 

obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de fraude ou 

irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o entendimento 

do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada fraude nos 

medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, demanda 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz 

do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados 

com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp nº 1788711/MS, 

Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em análise dos autos, 

observa-se que as faturas impugnadas (março e abril de 2019) 

registraram consumo de 723 kWh e 655 kWh (ID. 24322787). Por outro 

lado, com base no do histórico de consumo que se extrai da fatura 

apresentada pela própria parte requerente (ID. 24322787, fl. 2), nota-se 

que nos meses anteriores janeiro/2019 e fevereiro/2019 o consumo foi de 

30kWh. Além da recuperação dos meses anteriores, verifico que a média 

de consumo apurada no período de abril/2018 a de dezembro/2018 é de 

578kWh. Desta forma, embora a empresa requerida não tenha 

apresentada prova técnica da regular aferição do medidor de energia 

elétrica, constata-se que as faturas impugnadas não são excessivas, 

visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não impugnados. 

Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita 

praticada pela parte requerida. DISPOSITIVO. Pelo exposto, proponho: 1. 

revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID. 

24328883, cessando integralmente todos os seus efeitos; 2. rejeitar a 

preliminar arguida; 3. julgar improcedente os pedidos da ação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007182-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1007182-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: APARECIDA 

LOPES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia APARECIDA LOPES DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de 

débito em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Em síntese alegou que é usuária do serviço prestado pela 

parte promovida, e que desde novembro/2017 as faturas de energia 

elétrica são emitidas com valores acima de seu consumo médio. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu que a parte promovida se abstenha 

de lhe encaminhar cobranças indevidas, bem como de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 23795309. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 25643545 e 

preliminarmente arguiu a inépcia da inicial e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 2537623. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte promovida. Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, 

nota-se que, na audiência de conciliação (ID 2537623), as partes 

posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, 

manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à 

contestação (parte reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se 

que não houve pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da 

lide, com a aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Contestação de 

fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, o 

consumidor tem direito a sua contestação, cabendo a concessionária a 

inspeção e aferição dos medidores, sempre, respeitando o devido 

processo legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os 

artigos 129 e 137 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. No caso 

de inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a 

concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do 

medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. A 

propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a 

responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a 

comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt nos 

EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) Assim sendo, para que a 

prova técnica tenham o devido valor jurídico, deve ser produzidas por 

órgãos oficiais competentes ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o 

contraditório e a ampla defesa. Não destoa a jurisprudência de diversos 

Tribunais Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO 

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO 

RELOGIO MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, 

suspeita de irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração 

de consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de 

prova de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou 

extintiva do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de 

sua responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. 

Dano moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJ-RJ - APL: 01916232420188190001, Relator: Des(a). 

MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, 

VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL) PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO 

CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. MEDIDOR. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. 

Evidenciado que os pedidos feitos na peça de ingresso da ação decorrem 

logicamente dos fatos narrados, não há que se falar em inépcia da petição 

inicial. É inexistente débito relativo à recuperação de consumo de energia 

elétrica quando evidenciado, por perícia da própria concessionária, que 

não havia problemas com o medidor. (Apelação, Processo nº 

0004219-79.2014.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, 

Data de julgamento: 09/03/2017) (TJ-RO - APL: 00042197920148220001 

RO 0004219-79.2014.822.0001, Relator: Desembargador Marcos Alaor 

Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial 

em 15/03/2017.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DE DESOCNSTITUIÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE 

INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. 

PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA 

DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Havendo suspeita de irregularidade no consumo de energia, nos termos 

na Resolução 456 /2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser 

realizada por órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por 

órgão metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 
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administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

(...) 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJ-PI - AC: 

00002612420108180135 PI 201500010006121, Relator: Des. Fernando 

Lopes e Silva Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Data de Publicação: 21/03/2016) AGRAVO LEGAL. 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. 

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO PRESUMIDO. VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. 1- Na hipótese dos autos, apesar de o laudo 

administrativo produzido pela demandada constatar a ocorrência de 

avarias no medidor de energia do autor, não se mostra possível que o 

fornecedor, com base na simples afirmação de ocorrência de fraude, 

promova a cobrança retroativa de valores pretéritos unilateralmente 

apurados contra o consumidor. 2- Caso deseje exigir valores, deve antes 

comprovar a culpa do usuário na irregularidade do medidor, assim como 

juntar o memorial de cálculo de consumo da unidade ocupada, durante o 

período da suposta fraude e após a substituição do aparelho medidor. 3- É 

inadmissível tal procedimento por dívida apurada unilateralmente, não 

faturada, por suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com 

a Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: "É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJ-PE - AGV: 3820313 

PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 24/02/2016, 5ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 15/03/2016) Na oportunidade, justifico que não 

foi transcrita nenhuma jurisprudência do STJ quanto a controvérsia em 

discussão, visto que se trata de matéria fática, vedada pela Súmula 7 do 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 

FRAUDE NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 

fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ EDcl no REsp 

1788711/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).. Importante esclarecer ainda que é 

plenamente possível a realização de leitura plurimensal para as unidades 

consumidoras localizadas em área rural (art. 85 e 86 da Resolução 

Normativa nº414/2010 da ANEEL), permitindo a leitura do consumo a cada 

de ciclo de três meses, o que justifica naturalmente uma oscilação de 

valores de um mês para o outro. Em análise dos autos, observa-se que as 

faturas impugnadas (novembro/2017 a janeiro/2018) registraram consumo 

médio de 411,46 Kwh (ID 25643546 – folhas 02). Por outro lado, com base 

no do histórico de consumo, nota-se que a média de consumo apurada no 

período agosto/2016 a agosto/2018 é de 708,25 kwh. Desta forma, 

embora a empresa reclamada não tenha apresentada prova técnica da 

regular aferição do medidor de energia elétrica, constata-se que a fatura 

impugnada não é excessiva, visto que se aproxima da média dos últimos 

ciclos não impugnados. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não 

há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Assim sendo, não 

havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. 

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga ------------------------------

------------------------------------------ Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013530-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MISLEINE ORNELLAS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA OAB - GO45657 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013530-10.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MISLEINE 

ORNELLAS PINTO REQUERIDO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE 

EDUC E ASS SOCIAL Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MISLEINE ORNELLAS PINTO ajuizou 

reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c 

indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de INSTITUIÇÃO 

ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL. Em síntese, alegou que é usuária dos serviços prestados pela 

parte reclamada, e que teve seus dados negativados por débito que foi 

quitado. A título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata 

exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito. Ao final 

postula indenização por danos morais. A antecipação de tutela foi 

concedida, ID 25367807. Devidamente citada, a parte promovida 

apresentou contestação no ID 27242664 e e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 26842095 e a apresentação da impugnação no ID 27601624. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 26842095), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Quitação da dívida. A prova 

inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter 

o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de 

quitação (artigo 319 do Código Civil). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL ENTRE 

PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, 

OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. 

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1 (...) 

2. Como se sabe, compete ao devedor a prova do pagamento, o que não 

ocorreu, na hipótese, uma vez que, não se pode concluir, de maneira 

inequívoca, que os depósitos realizados, pelo Apelante, foram destinados, 

exclusivamente, ao pagamento do veículo, objeto do litígio. (...) (TJ-GO - 

Apelação (CPC): 00912488320188090137, Relator: FRANCISCO VILDON 

JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 23/09/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 23/09/2019). As partes divergem quanto à quitação da 

dívida negativada no valor de R$836,00, com vencimento em 10/02/2019 

(contrato 211706). Analisando o conjunto fático probatório disponível nos 

autos, mormente quanto ao comprovante juntado no ID 25366349, 

constata-se que este é insuficiente como prova da quitação, pois o 

simples extrato de conta corrente, sem específica identificação, por si só, 

não tem o condão de gerar quitação diante da impossibilidade do credor 

detectar a origem do débito, ademais não consta o nome do favorecido. 

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de 
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seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus 

probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na 

condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca 

da dívida reconhecida. Desse modo, pela insuficiência de provas, 

aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, 

decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso 

o reclamante, concluindo-se que há inadimplência. Portanto, a cobrança é 

legitima e não enseja conduta ilícita. Depósito em conta corrente sem 

identificação. O comprovante de depósito em conta bancária, sem 

específica identificação não comprova a quitação, pois impossibilita que o 

credor detecte a origem do débito. Para que o depósito em conta corrente 

supre o papel de quitação, além do comprovante de depósito, é 

necessária alguma informação complementar, via telefone, fax, e-mail ou 

whatsApp, que possibilite o credor identificar a origem do lançamento em 

sua conta corrente A propósito: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.PAGAMENTO DAS PARCELAS 

ANTERIORES À DECLARAÇÃO DE NULIDADE EFETIVADO COM ATRASO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO 

ESPECIAL. (...) 2. O pagamento mediante depósito em conta-corrente não 

significa, por si só, que houve quitação sem reserva das referidas 

parcelas, sendo assegurado à contratada o direito de cobrança referente 

à correção monetária. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial 

desprovido. (STJ REsp 450.393/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 31/08/2006, p. 197) 

APELAÇÃO - PROTESTO DE DUPLICATA - PAGAMENTO EFETUADO POR 

DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO - VALOR INFERIOR AO 

DEVIDO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO CREDOR - DEVER DE 

INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. Não se pode imputar à 

credora a responsabilidade pelo protesto do título se convencionado entre 

as partes que o pagamento se daria por meio de boleto de cobrança 

bancária que se encontrava em poder da devedora, não se justificando a 

quitação por meio de depósito bancário sem identificação do remetente e 

realizado após o vencimento da obrigação sem os acréscimos avençados 

pela impontualidade. (TJMT Ap, 58996/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/11/2011, Data da 

publicação no DJE 30/11/2011) Desta forma, conclui-se que o simples 

depósito em conta bancária não é inequívoca prova de quitação. Assim 

sendo, não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil para revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de 

urgência no ID 25367807, cessando integralmente todos os seus efeitos; e 

indeferir a litigância de má-fé. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza 

Leiga ------------------------------------------------------------------------ Vistos . 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013370-82.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO 

BENEDITO GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia JOÃO BENEDITO 

GONÇALVES ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito 

cumulada com danos morais com pedido de tutela de urgência em 

desfavor do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Em síntese, alegou ser usuário da unidade consumidora sob nº 

6/419917-0 e que está sendo cobrado indevidamente a título de 

recuperação de consumo no valor de R$3.803,78 e R$4.158,29. A título de 

tutela provisória de urgência, pleiteou para que a parte requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora e de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, em 

razão do débito questionado. No mérito, requereu a declaração de 

inexistência dos débitos, a ilegalidade do TOI e a indenização pelos danos 

morais. A liminar foi concedida, conforme o ID. 25339207. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 27310794 e 

arguiu a preliminar incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou 

a cobrança regular do valor e a ausência de dano moral a ser indenizado. 

Postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostado no ID. 26827702 e a impugnação à contestação, conforme o 

ID. 27582179. PRELIMINAR Incompetência em razão da matéria. 

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova técnica para 

apurar a irregularidade no medidor, visto que a referida prova se torna 

impossível por falta de vestígios para a análise técnica. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 
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legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Neste sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. 

IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, 

não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos de 

Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, 

exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 

3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi cabalmente 

comprovada nos autos, de modo que recai sobre o consumidor a 

responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição e, também, a 

obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de fraude ou 

irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o entendimento 

do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada fraude nos 

medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, demanda 

revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz 

do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados 

com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp nº 1788711/MS, 

Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em análise dos autos, 

observa-se que as faturas impugnadas (maio de 2019) a título de 

recuperação de consumo nos valores de R$3.803,78 (ID. 25329405) e 

R$4.158,29 (ID. 25329401). Por outro lado, com base no do histórico de 

consumo (ID 27310802), nota-se que a média de consumo apurada no 

período anterior a 04/2019 é de 499kWh. Com base nestes apontamentos, 

constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima 

da média. Todavia, com base nas provas colacionadas no ID. 27310793, 

constata-se que a concessionária comprovou a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois juntou laudo técnico de aferição com certificação do 

órgão oficial competente (ID. 27310805), demonstrando o respaldo jurídico 

necessário para a legitimidade da cobrança acima da média, diante do 

desvio de energia. Portanto, diante da legitimidade do consumo faturado, a 

conduta da parte reclamada não enseja conduta ilícita. DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, proponho: 1. revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de 

urgência no ID. 25339207, cessando integralmente todos os seus efeitos; 

2. rejeitar a preliminar arguida; 3. julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito
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SENTENÇA Autos 1013490-28.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE LUIS 

MAGALHAES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia JOSÉ LUÍS 

MAGALHÃES DOS SANTOS ajuizou uma ação declaratória de inexistência 

de débito cumulada com danos morais em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que 

desconhece a dívida negativada em seu nome pela parte requerida. Ao 

final, postulou a declaração de inexistência do débito, exclusão do 

restritivo e indenização por danos morais. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no ID. 27148551 e arguiu a preliminar 

inépcia da petição e incompetência territorial. No mérito, sustentou o 

exercício regular do direito, ausência de dano moral. Ao final, formulou 

pedido contraposto e postulou pela improcedência do feito. Termo da 

audiência de conciliação foi acostado no ID. 26835453 e a impugnação à 

contestação, conforme o ID. 27313400. PRELIMINAR Inépcia. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a 

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação. O ajuizamento de ação sem a juntada de documento 

imprescindível ocasiona a inépcia da inicial e implica no julgamento sem 

resolução de mérito. Impõe elucidar que o documento imprescindível se 

refere a demonstração regular do exercício do direito de ação e não do 

direito material, pois a ausência deste implicará na improcedência do 

pedido e não na extinção sem resolução de mérito. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA 

DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A 

jurisprudência deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir 

acompanhada dos documentos necessários à comprovação do regular 

exercício do direito de ação, o que não inclui, em regra, os documentos 

probantes do direito material alegado pelo autor, os quais poderão ser 

produzidos no momento processual oportuno. - A prova relativa à 

existência, ou não, de comprometimento ilegal de renda do mutuário não 

constitui documento imprescindível à propositura da ação de embargos 

fundada em excesso de execução e, ainda que indispensável fosse, não 

autoriza de plano o indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a 

abertura de prazo à parte interessada para que supra o vício existente. - 

Recurso especial não conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp nº 497.742/SE, 

Rel. Min.: Nancy Andrighi DJU 03/06/2003). Examinando o documento, 

considerado pela parte requerida como imprescindível, nota-se que a 

apresentação de comprovante de residência não é imprescindível para o 

ajuizamento de reclamação perante o Juizado Especial Cível, visto que nos 

termos do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, é necessário 

apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS, 10ª Câm. Cív; nº 70057584260, Rel.: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, DJU 09/05/2014). Por isso, a preliminar 

deve ser afastada. Incompetência em razão do local. Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). A competência territorial dos Juizados 

Especiais é definida, em caso de ação de reparação de dano de qualquer 

natureza, a critério do autor, entre o domicílio do réu, o domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, conforme preconiza o artigo 4º do referido texto 

legal: Artigo 4º - É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; [...] ; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Vale anotar que 

embora o consumidor tenha opção de escolha do local de distribuição de 

sua ação, não pode descartar as alternativas legais e escolher, 

aleatoriamente, outro foro com o objetivo de prejudicar a defesa da parte 

requerida ou violar o juízo natural. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 

PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 

ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO FUNDO DE PENSÃO. [...] 2. Foro competente. 

2.1. Cabe ao consumidor optar pelo foro de seu domicílio (artigo 101, 

inciso I, do código consumerista) ou pelo foro do domicílio do réu ou do 

local de cumprimento da obrigação (artigo 100 do CPC) ou pelo foro de 

eleição contratual (artigo 95 do CPC), não podendo, contudo, descartar 

tais alternativas legais e escolher, aleatoriamente, outro foro “com o fito de 

furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do 

réu ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário 

estadual favorável ao direito material postulado”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no CC 116.009/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, DJe 

20.04.2012). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, 4ª Turma, AgRg 

no AREsp nº 667.721/MG, Rel. Min.: Marco Buzzi DJU 09/06/2015, DJe 

15/06/2015). Cumpre mencionar que a parte requerente colacionou nos 

autos o comprovante de residência de sua genitora (ID. 25355893). No 

presente caso, considerando que a escolhido deste juízo para processar 

e julgar esta demanda não ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte 

reclamada, este juízo é competente para processar e julgar a presente 

demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança 

de dívida desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu 

crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive 

a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 

373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de 

fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 

contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

A parte requerente alega desconhecer a dívida correspondente ao 

restritivo de crédito em seu nome, incluídos pela parte requerida, no valor 

de R$19,79 (ID. 25355894). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado nos autos apenas cadastro e 

histórico de conta (ID. 27148558 e 27148564), as quais não têm o condão 

probatório, pois trata de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO 
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JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - TELAS DE SISTEMA - 

UNILATERALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - Alegando o consumidor 

a inexistência de dívida, é do fornecedor demandado o ônus probatório de 

demonstrar a existência do débito motivador da negativação, sob pena de 

se atribuir ao autor o dever de produzir prova negativa - A simples juntada 

de extratos, faturas ou telas de sistema não configura prova apta a 

demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas 

motivadoras da negativação, em razão do caráter unilateral desses 

documentos. (TJMG, AC nº 10000180612814001/MG, Rel.: Vasconcelos 

Lins, DJU 20/11/2018). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da parte autora. Tese 

defensiva calcada em suposta inadimplência que justificaria a 

negativação. Argumento inconsistente. Parte ré que não produziu prova 

da existência da dívida. Juntada de telas de sistema e faturas referentes 

ao contrato firmado. Provas unilaterais que, desprovidas de aparente 

assinatura ou concordância da autora, são insuficientes para atestar a 

regularidade das cobranças. Ausência de prova da existência do débito 

em que se funda o apontamento. Ônus processual que compete ao 

fornecedor (art. 6º, VIII, do CDC). Requerida que não logrou provar o 

contrário (art. 373, II, do CPC/2015). Manifesta ilicitude da inscrição. 

Existência de danos morais à espécie. Abalo de crédito. Dano in re ipsa. 

Posição assente na jurisprudência pátria. Pretensão de reforma acolhida. 

[...] (TJSC, 6ª Câm. Cív., AC nº 0309283-46.2015.8.24.0020, Rel.: André 

Carvalho, DJU 06/08/2019). Assim, pela insuficiência de provas da origem 

do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, 

nesses casos, decide em desfavor da parte que possui o encargo 

probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte 

requerente, a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte requerida 

encontra-se configurada. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, 

podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Por esta razão, tanto as pessoas 

naturais quanto às pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, 

estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de 

reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas 

de sentimentos (Súmula 227 do STJ). Assim, a indisponibilidade de crédito 

tem o condão de gerar o dano moral. A primeira restrição indevida de 

crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização 

por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não 

pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 

1.002.985-RS). Neste sentido preconiza a Sumula 385 e julgamento de 

Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. [...] 2. Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento (Súmula 385/STJ). [...] 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ, 2ª Seção, REsp 1386424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJU 27/04/2016, 

DJe 16/05/2016). Vale ainda consignar que, havendo restritivos 

preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a presunção do dano 

moral: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, 12ª Câm. Cív. ApC nº 70066711862, Rel.: 

Pedro Luiz Pozza, DJU 29/10/2015). Em exame do caso concreto, com 

base no extrato juntado no ID. 25418571, nota-se que o restritivo 

impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral 

na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque este fato tem o condão de 

denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do crédito é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe destacar que, no caso concreto, a parte 

requerente possui outro restritivo incluído concomitantemente no mesmo 

dia, situação em que não caracteriza nem restritivo pré-existentes, capaz 

de elidir o dano moral, e nem posterior, com o condão de amenizar o 

quantum indenizatório. No caso de negativações concomitantes, a 

dimensão do dano deve ser distribuída proporcionalmente para cada 

restritivo. Nesta linha de raciocínio, considerando que nesta ação é 

impugna apenas um restritivo dos dois existentes, situação em que 

justifica uma indenização proporcional de 1/2 do valor que normalmente 

vem se fixando em casos de restritivo de crédito indevido. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Pedido contraposto. Embora 

não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte promovida 
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formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos 

mesmos fatos alegados pela parte promovente. Destaca-se ainda que, 

nos termos do Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível 

inclusive quando a parte promovida for pessoa jurídica. Neste sentido: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte promovida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança não é 

legítima, conforme explanado em tópicos anteriores. Por esta razão, o 

pedido contraposto deve ser indeferido. DISPOSITIVO. Pelo exposto, 

proponho 1) rejeitar as preliminares arguidas; 2) julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para: a. declarar a inexistência do débito de R$19,79 

(dezenove reais e setenta e nove centavos), referente ao contrato sob nº 

0000304692201608; b. determinar que a parte requerida no prazo de 5 

(cinco) dias, providencie a exclusão dos restritivos de crédito em nome da 

parte requerente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), 

limitada a R$12.000,00 (doze mil reais), devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); c. condenar a parte requerida a pagar a parte 

requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso (27/10/2016, ID. 25355894) 

por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); d. indeferir o 

pedido contraposto. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, 

sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função “atualização 

m o n e t á r i a ”  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 

line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013543-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1013543-09.2019.8.11.0001 INTERESSADO: MARIA 

ALICE DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA 

ALICE DE SOUZA ajuizou uma ação indenizatória em desfavor do 

ENERGISA S/A. Em síntese, alegou ser titular da unidade consumidora nº 

6/618094-7, estando adimplente com seus pagamentos. Sendo que no dia 

17/09/2019 houve a suspensão injustificada do fornecimento de energia. 

Relata que o serviço só foi restabelecido após 18 (dezoito) horas e 

informa os protocolos realizados sob nº 59845201 e 59854366. Pleiteou a 

indenização pelos danos morais. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação no ID. 27311867 e sustentou a inocorrência de 

interrupção do serviço, a ausência de ato ilícito e de dano moral. Ao final, 

postulou pela improcedência do feito. Termo da audiência de conciliação 

foi acostado no ID. 26842102 e a impugnação à contestação no ID. 

27620299. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, observo que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre 

Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao 

trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a 

produção de outras provas em Audiência de Instrução e Julgamento. 

Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Suspensão 

de energia elétrica. A parte requerida, na condição de concessionária de 

serviços públicos, tem o dever de prestar um serviço com eficiência e 

continuidade, conforme previsto no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, 

que dispõe sobre o regime de concessão: Artigo 6º - Toda concessão ou 

permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. § 1º Serviço adequado é o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. Em análise do caso concreto, nota-se que as 

partes divergem quanto à existência da suspensão no fornecimento de 

energia elétrica, visto que a parte requerente alega que o fornecimento 

dos serviços foi suspenso no dia 17/09/2019, mas a parte requerida nega 

a existência do corte. Com base no conjunto fático probatório disponível 

nos autos, mormente quanto ao vídeo colacionado no ID. 25370141, bem 

como os demais documentos que comprovam a falta de energia (ID. 

25369639 e 25369640), nota-se que efetivamente houve a suspensão do 

fornecimento do serviço na unidade consumidora da parte requerida, 

evidenciando conduta ilícita pela parte requerida. Ademais a consumidora 

informou por intermédio dos protocolos sob nº 59845201 e 59854366, 

registrado no call center que houve a suspensão no fornecimento de 

energia elétrica no dia 17/09/2019, pois relata que noticiou o problema por 

duas vezes. Embora os protocolos de atendimento em call center, em 

regra, não sejam considerados prova robusta, já que não se trata de uma 

prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, visto 

que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em 

desfavor do prestador dos serviços, pois este detém o encargo probatório 

de disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do 

Decreto nº 6.523/2008 que regula a Lei nº 8.078/1990 quanto ao Serviço 

de Atendimento ao Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA 

DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O consumidor demandante possui o 

direito e solicitou detalhamento da conta de telefone pelo call center, 

informando o número de protocolo na petição inicial. Se houve juntada da 

documentação na resposta à ação pela operadora de telefonia, e não 

houve contestação quanto existência desse este pedido via call center, ou 

mesmo juntada da respectiva gravação, ocorre o reconhecimento da 

procedência do pedido, não se configurando hipótese de ausência de 
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justa causa para o ajuizamento da medida cautelar, justificando-se, 

também, a condenação da demandada nos ônus de sucumbência, de 

acordo com o princípio da causalidade. Os honorários arbitrados na 

sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, considerando-se, 

especialmente, o lugar de prestação do serviço a natureza e importância 

da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço. (TJRS, 20ª Câm. Cív; AC nº 70050500834, Rel.: Carlos Cini 

Marchionatti, DJU 12/09/2012). Portanto, diante da ausência das 

gravações correspondentes aos protocolos informados nos autos, 

presume-se que efetivamente houve suspensão de energia elétrica. Dano 

moral. Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos 

V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras 

definições doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta 

discussão, em síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça abaixo transcrito, podemos definir dano moral como toda 

ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra 

objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se 

reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade do 

conforto, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

água encanada e internet, por se tratar de serviço de fácil acesso no meio 

urbano moderno, tem o condão de gerar o dano moral Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. [...] 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ, 2ª Turma, REsp nº 

1629505/SE, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 13/12/2016). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO - MINORAÇÃO - 

DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra 

empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais “in re 

ipsa”, decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. [...] (TJMT, 2ª Câm. Cív; 

Ap nº 90877/2015, Rel.: Sebastião de Moraes Filho, DJU 02/12/2015). 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE 

PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT, TRU, RI nº 120100406709/2012, 

Rel.:Valmir Alaercio dos Santos, DJU 19/04/2012, DJE 19/04/2012). Em 

exame do caso concreto, nota-se que a suspensão injustificada, por 

várias horas, no fornecimento de energia elétrica é suficiente para a 

caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a 

impossibilidade de utilização do referido serviço tem o condão de 

proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. 

Portanto, diante da indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

[...] RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três 

mil reais). Dispositivo. Posto isso, proponho julgar parcialmente 

procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar a parte 

requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação (08/11/2019, ID. 25977380) por 

envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 
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atualizados prioritariamente por meio da função “atualização monetária” 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível 

somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, 

conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente 

(Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o 

máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o 

devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de 

Processo Civil, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das 

partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e 

dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e 

RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Francys Loide Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 

cumulado com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015727-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SOELY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015727-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA SOELY 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 

38 da Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia ANA SOELY SANTOS DA 

SILVA ajuizou reclamação com pedido de obrigação de fazer c/c 

indenizatório por danos morais BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM 

LIQUIDAÇÃO. Em síntese alegou que a parte reclamada realizou 

descontos em sua folha de pagamento relativos a contrato de empréstimo 

que não firmou. Sustentou que em razão disso ingressou com ação judicial 

em desfavor da parte reclamada, a qual foi julgada procedente, contudo, 

ainda persiste a reserva de margem consignada na sua fonte pagadora. A 

título de tutela provisória de urgência, requereu a imediata baixa na 

reserva de margem consignada em nome da parte reclamada. A 

antecipação de tutela não foi concedida, ID 25847291. Devidamente citada, 

a parte promovida apresentou contestação no ID 26942099 e arguiu 

preliminarmente e no mérito a ilegitimidade passiva de forma que há 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

extinção do feito. Ata da audiência de conciliação acostada na ID 

27610837 e impugnação à contestação apresentada no ID 28226735. 

Incompetência em razão da pessoa. Considerando que a atividade 

jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio 

da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas 

atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de 

organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo 

arbitral (art. 42 e 44 do CPC). Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, o 

Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis 

de menor complexidade. Neste sentido, o artigo 8 da Lei 9.099/95, exclui 

da competência dos Juizados Especiais Cíveis o incapaz, o preso, as 

pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 

massa falida e o insolvente civil. No presente caso, embora a parte 

reclamada alegue que a massa falida é ilegítima para figurar no polo 

passivo desta demanda, os Juizados Especiais são incompetentes 

somente para a fase de cumprimento de sentença, razão ela qual este 

juízo se torna competente para processar e julgar a presente demanda. De 

forma que a preliminar deve ser rejeitada. Revelia. Nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

26942099), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

27610837) Desta forma, considera-se revel a parte reclamada. Efeitos da 

revelia. O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade 

dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 

344 do CPC), presunção essa que cede quando, nos termos dos incisos I 

a IV do art. 345 do CPC: I - havendo pluralidade de réus, algum deles 

contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a 

petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo 

autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. Da mesma forma, o juízo deve se atentar para os 

fatos que não dependem de prova, que são os: I - notórios; II - afirmados 

por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no 

processo como incontroversos; IV - em cujo favor milita presunção legal 

de existência ou de veracidade (art. 374, I a IV, do CPC). Portanto, o fato 

de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na 

procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa dos 

fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. 

VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A 

revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo 

autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, 

motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) (STJ 

AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Analisando o 

caso concreto, observa-se que, em relação a falha na prestação de 

serviço com negativa em liberar margem consignável, não há como 

reconhecer a sua existência, visto que se trata de fatos contrário ao 

contrato juntado nos autos no ID 25832052. Portanto, no presente caso, 

quanto a estes fatos, não haverá presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial. Julgamento antecipado da lide. Nos termos do artigo 

355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase 

instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a 

serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado 

os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No caso, 

diante dos efeitos da revelia, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Falha na 

prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste 

sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO 

SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a 

privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha na 

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto 

causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para 

com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a 

solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si 

só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos 

que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do 

serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O 

valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, 

considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do 

entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão 

unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data 

de Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que os serviços bancários foram prestados de forma ineficiente pela parte 
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reclamada, pois embora julgada procedente ação judicial 

(0025936-90.2013.811.0001) que declarou inexistência de contrato de 

empréstimo, a margem consignada ainda não foi baixada. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que, o contrato 

declarado inexistente foi firmado ainda em 2013, e no ID 25832052 

constata-se que a reserva de margem consignada é relativa a contrato 

firmado em 2016. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte reclamante, a falha na prestação de serviços não encontra-se 

configurada. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos 

demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem 

como a discussão em relação ao dano moral e ao quantum indenizatório. 

Dispositivo. Posto isso, proponho rejeitar as preliminares e julgar 

improcedentes os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017085-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVERLEY FIGUEIREDO DE CAMPOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1017085-35.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA 

MARGARETE DE SIQUEIRA REQUERIDO: IVERLEY FIGUEIREDO DE 

CAMPOS EIRELI - ME Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da 

Lei 9.099/95). Resumo da controvérsia MARIA MARGARETE DE SIQUEIRA 

ajuizou reclamação com pedido com obrigação de fazer c/c indenizatório 

por danos materiais e morais em desfavor de IVERLY FIGUEIREDO DE 

CAMPOS EIRELI-ME. Em síntese, alegou que em janeiro/2018 vendeu 

veículo automotor de sua propriedade para a parte reclamada, contudo, 

até esta data não foi realizada a transferência do bem no departamento de 

trânsito. Sustentou que há débitos de tributos e multas que lhe foram 

atribuídos, sendo eles de responsabilidade da parte reclamada. A título de 

tutela provisória de urgência, requereu seja a parte reclamada compelida a 

realizar a imediata transferência do bem. A antecipação de tutela não foi 

concedida, ID 26235282. Devidamente citada (ID 27281428), a parte 

promovida deixou de apresentar contestação. Ata da audiência de 

conciliação acostada no ID 28418235. Revelia. Nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, considera-se revel quando a parte reclamada não 

comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. 

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada (ID 

26940270), mas não compareceu à audiência de conciliação (ID 

28229196) e nem apresentou contestação. Desta forma, considera-se 

revel a parte reclamada. Efeitos da revelia. O principal efeito da revelia é a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte 

reclamante (art. 20 da Lei 9.099/95 e art. 344 do CPC), presunção essa 

que cede quando, nos termos dos incisos I a IV do art. 345 do CPC: I - 

havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio 

versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do 

ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Da mesma 

forma, o juízo deve se atentar para os fatos que não dependem de prova, 

que são os: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela 

parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - em 

cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374, I 

a IV, do CPC). Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica 

necessariamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a 

presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante. Neste 

sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO 

STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE 

PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 

7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada 

pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, 

verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se a parte reclamada 

não fez a transferência do veículo para seu nome, o que leva a 

caracterização da conduta ilícita pela falha na prestação de serviços. 

Dano material O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o 

patrimônio corpóreo de alguém. Diferentemente do dano moral, para o 

dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, 

necessita, em regra, de prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código 

Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos 

emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que 

razoavelmente se deixou de lucrar). Em análise do caso, nota-se que a 

parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de 

perdas emergentes em decorrência de débitos por multa, IPVA e 

licenciamento e seguro obrigatório em atraso, no valor de R$ 2.820,45. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de 

R$2.820,45 (ID 26221788), fazendo a parte reclamante jus à indenização 

pelos danos materiais e deverá quitar todos os encargos referentes ao 

veículo veículo Marca Volkswagen, Modelo Fox GII 4P Total Flex, Cor Preta 

Ano 2011/2012, Placa OAX 4620, Renavam 00383095301. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos 

definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, 

podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à 

reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Assim, a 

indisponibilidade de tempo tem o condão de gerar o dano moral. Neste 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE 
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CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE 

IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior 

utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos 

demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os 

demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto de 

casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes 

nas reservas de hotéis, acarretando em perda de tempo e angústia aos 

autores em país estrangeiro. Dano moral in re ipsa, sendo o prejuízo 

decorrente das próprias circunstâncias do fato. Deram provimento ao 

recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível 

Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 26/05/2011) APELAÇÕES 

CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A 

cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores 

ao das compras realizadas, por período considerável, obrigando os 

demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com 

demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada 

mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 70051555514, Vigésima 

Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 

29/05/2013) Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita 

bem o seu tempo. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE 

ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE 

QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 

"D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO 

APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO 

PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA 

INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. 

FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos 

fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um 

conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e 

ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na 

sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias 

legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do 

serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e 

configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva 

e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ REsp 1737412/SE, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 

08/02/2019) Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante 

poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e 

lazer e em atividades profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo. 

Em exame do caso concreto, nota-se que o tempo despendido tentando 

solucionar o problema extrajudicialmente, por meio de inúmeras ligações 

para call center é suficiente para a caracterização do dano moral na 

modalidade objetiva e subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 

Isto porque, o desperdício do tempo tem o condão de proporcionar 

sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, 

diante da indisponibilidade do tempo é devido o dano moral. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto,o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano 

moral a quantia de R$2.000,00. Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) julgar 

parcialmente procedentes os pedidos da ação proposta, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) 

determinar que a parte reclamada faça a transferência do veículo Marca 

Volkswagen, Modelo Fox GII 4P Total Flex, Cor Preta Ano 2011/2012, Placa 

OAX 4620, Renavam 00383095301, Chassi: 9BWAAO5Z6C4067424 para 

seu nome, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de sob pena de multa 

diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00, devendo a parte ser intimada 

pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça) para o cumprimento da obrigação 

(Súmula 410 do STJ); b) condenar a parte reclamada, pagar a parte 

reclamante a quantia de R$ 2.820,45 (dois mil oitocentos e vinte reais e 

quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(99/99/9999, ID 99), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; c) condenar a parte 

reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (11/12/2019, 

ID 27281428) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------------------

---------------------------------- Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014377-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGLID DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1014377-12.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INGLID DA 

SILVA PINTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Resumo da controvérsia INGLID DA SILVA PINTO ajuizou uma 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais 

com pedido de tutela de urgência em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou ser 

usuário da unidade consumidora sob nº 6/2720174-8 e que está sendo 

cobrado indevidamente a título de recuperação de consumo nos valores 

de R$1.961,81 e R$1.669,65. A título de tutela provisória de urgência, 

pleiteou para que a parte requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora razão dos 

débitos questionados. No mérito, requereu a devolução em dobro do valor 

cobrado e a indenização pelos danos morais. A liminar foi concedida, 

conforme o ID. 25550658. Fora informado a suspensão do serviço, sendo 

majorada a multa mediante, mediante pagamento de caução (ID. 28137747 

e ID. 27987912). O comprovante foi colacionada no ID. 27970711. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 

27545497 e arguiu a preliminar incompetência do juizado especial. No 

mérito, sustentou a cobrança regular do valor e a ausência de dano moral 

a ser indenizado. Postulou pela improcedência do feito. Termo da 
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audiência de conciliação foi acostado no ID. 27968911 e a impugnação à 

contestação no ID. 27557641. PRELIMINAR Incompetência em razão da 

matéria. Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os 

integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz 

processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a 

ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado 

as partes o direito de instituir juízo arbitral (CPC, arts. 42 e 44). Nos termos 

do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competência 

para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação 

ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da 

prova e não o direito material discutido: ENUNCIADO 54 - A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material. Mesma exegese é 

extraída da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. [...] 1. Na Lei 

9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da 

causa - e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível - 

esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A 

autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões 

acerca de sua própria competência para conhecer das causas que lhe 

são submetidas, ficando esse controle submetido aos Tribunais de 

Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. 

O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) - para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários 

mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é fixada com base na matéria. [...] (STJ, 3ª Turma, RMS nº 

30170/SC, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 05/10/2010). Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, no caso, não é necessário a produção da prova técnica para 

apurar a irregularidade no medidor, visto que a referida prova se torna 

impossível por falta de vestígios para a análise técnica. No caso concreto, 

por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de 

matéria de complexa e, consequentemente, este Juízo é competente para 

processar e julgar a presente demanda. MÉRITO Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, observo que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, em que 

disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para 

que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (CF, art. 5º, 

LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras provas em Audiência 

de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Contestação de fatura. Havendo suspeita de 

irregularidade na fatura de energia elétrica, o consumidor tem direito a sua 

contestação, cabendo a concessionária a inspeção e aferição dos 

medidores técnicos existentes, sempre, respeitando o devido processo 

legal e o contraditório. Neste sentido é o que preconizam os artigos 129 e 

137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No caso de 

inconformismo com a cobrança de energia elétrica, cabe a concessionária 

a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo 

necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção. Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO 

DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA 

DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. [...] 2. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do 

consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua 

autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no REsp nº 1502609/PR, 

Rel. Min. Og Fernandes, DJU 25/10/2016). Assim sendo, para que a prova 

técnica tenha o devido valor jurídico, deve ser produzida por órgão oficial 

competente ou por perícia judicial, respeitando, sempre, o contraditório e a 

ampla defesa. Neste sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais 

Estaduais: CIVIL E CONSUMIDOR. LIGHT. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO 

MEDIDOR INDEMONSTRADA. Serviço de energia elétrica, suspeita de 

irregularidade no relógio medidor. Lavratura do TOI e apuração de 

consumo recuperado. Defeito do serviço inegável. Inexistência de prova 

de fraude. Ré que não produziu prova impeditiva, modificativa ou extintiva 

do direito autoral, ou a presença de qualquer das excludentes de sua 

responsabilidade, na forma do § 3º do artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Dano 

moral não configurado, posto que não há notícia de interrupção do 

fornecimento de energia ou negativação em cadastros restritivos. 

Sentença que nesse sentido apontou, incensurável, desprovimento do 

recurso. Unânime. (TJRJ, 21ª Câm. Cív., APL nº 01916232420188190001, 

Rel.: Des. Marília de castro Neves Vieira, DJU 09/10/2019). PETIÇÃO 

INICIAL. PEDIDOS. INÉPCIA. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. ENERGIA. 

MEDIDOR. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Evidenciado que os pedidos feitos na peça de 

ingresso da ação decorrem logicamente dos fatos narrados, não há que 

se falar em inépcia da petição inicial. É inexistente débito relativo à 

recuperação de consumo de energia elétrica quando evidenciado, por 

perícia da própria concessionária, que não havia problemas com o 

medidor. (TJRO, 2ª Câm. Cív., APL nº 0004219-79.2014.822.0001, Rel.: 

Marcos Alaor Diniz Grangeia, DJU 09/03/2017). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO APÓS INSPEÇÃO. ENERGIA 

ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA 

DE CONSUMO NÃO FATURADO. PERÍCIA ELABORADA DE FORMA 

UNILATERAL. ILEGALIDADE. AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo suspeita 

de irregularidade no consumo de energia, nos termos na Resolução 456 

/2000 da ANEEL, a perícia técnica no medidor deve ser realizada por 

órgão competente vinculado à segurança pública e/ou por órgão 

metrológico oficial, não se admitindo como lícito o procedimento 

administrativo baseado em perícia realizada de modo unilateral por agentes 

da concessionária, com base na carga instalada na unidade consumidora. 

[...] 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJPI, 4ª Câm. 

Esp. Cív., AC nº 2612420108180135/PI, Rel. Des.: Fernando Lopes e Silva 

Neto, DJU 08/03/2016). AGRAVO LEGAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INSPEÇÃO EM MEDIDOR. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO 

EQUIPAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO PRESUMIDO. 

VERIFICAÇÃO UNILATERAL E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. 1- Na 

hipótese dos autos, apesar de o laudo administrativo produzido pela 

demandada constatar a ocorrência de avarias no medidor de energia do 

autor, não se mostra possível que o fornecedor, com base na simples 

afirmação de ocorrência de fraude, promova a cobrança retroativa de 

valores pretéritos unilateralmente apurados contra o consumidor. 2- Caso 

deseje exigir valores, deve antes comprovar a culpa do usuário na 

irregularidade do medidor, assim como juntar o memorial de cálculo de 

consumo da unidade ocupada, durante o período da suposta fraude e 

após a substituição do aparelho medidor. 3- É inadmissível tal 

procedimento por dívida apurada unilateralmente, não faturada, por 

suposta adulteração em medidor de energia, de acordo com a 

Jurisprudência Pacífica do TJPE, expressa pela Súmula 13: É abusiva a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando motivada pelo 

inadimplemento de débito unilateralmente arbitrado pela concessionária, 

pelo critério de estimativa de carga, após a constatação de suspeita de 

fraude. 4- Negado provimento ao Agravo da ré. (TJPE, 5ª Câm. Civ., AGV 

nº 3820313/PE, Rel.: José Fernandes, DJU 24/02/2016). Na oportunidade, 

justifico que não foi transcrita nenhuma jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça quanto a controvérsia em discussão, visto que se trata de 

matéria fática, vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE 

NO MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, 

com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. 

Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos 

processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais 

de cabimento. 3. O acórdão embargado consignou que a fraude foi 

cabalmente comprovada nos autos, de modo que recai sobre o 

consumidor a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição 

e, também, a obrigação pelo pagamento do consumo que, em razão de 
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fraude ou irregularidade no medidor, deixou de ser registrado. Rever o 

entendimento do Tribunal de origem, que assentou estar comprovada 

fraude nos medidores de energia elétrica e ausência de dano moral, 

demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso 

Especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Embargos de 

Declaração rejeitados com advertência de multa. (STJ, 2ª Turma, EDcl no 

REsp nº 1788711/MS, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 01/10/2019). Em 

análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (setembro e 

outubro de 2019) registraram consumo de 1.963 kWh e 1.663 kWh, 

respectivamente (ID. 25533314 e ID. 25533322). Por outro lado, com base 

no do histórico de consumo (ID. 25533325), nota-se que a média de 

consumo apurada no período de março/2019 a agosto/2019 é de 135 kWh. 

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há 

cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a 

irregularidade na cobrança. Ademais, nota-se ainda que a concessionária 

requerida não produziu provas que demonstrem a legitimidade das faturas 

impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com 

certificação do órgão oficial competente, pois o documento juntado no ID. 

27557641 foram elaborados unilateralmente pela própria concessionária, 

e, além disso, incompreensível e sem evidências de irregularidade, já que 

trata de simples relatórios sem qualquer conteúdo explicativo. Vale lembrar 

que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor do 

serviço, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de 

provar seu direito (CDC, art. 6º, VIII), pois a parte requerida tem melhores 

condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Portanto, 

havendo cobrança excessiva e pela insuficiência de provas, aplicam-se 

as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se 

em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

houve conduta ilícita praticada pela parte requerida. Dano moral. Em 

virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições 

doutrinárias e jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em 

síntese, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça abaixo 

transcrito, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da 

personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na 

ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento 

suportado. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE 

SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A 

SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. 

PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à 

dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a 

atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos 

essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em 

comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra 

subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As 

pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus 

direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, 

na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que 

não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, 

a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua 

fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o 

da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. [...] (STJ, 3ª 

Turma, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min.: Nancy Andrighi, DJU 20/08/2019, 

REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019). Assim, a indisponibilidade do 

conforto, consistente na suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

água encanada e internet, por se tratar de serviço de fácil acesso no meio 

urbano moderno, tem o condão de gerar o dano moral Neste sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. 

DIREITO HUMANO À ÁGUA. DEMORA EXCESSIVA NO 

REABASTECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO SEM PRESTAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. ART. 27 DO CDC. [...] 8. É inadmissível acatar a 

tese oferecida pela insurgente. A água é o ponto de partida, é a essência 

de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve 

receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de 

fornecê-la à população. 9. As nuances fáticas delineadas no acórdão 

recorrido demonstram claramente o elevado potencial lesivo dos atos 

praticados pela concessionária recorrente, tendo em vista os cinco dias 

sem abastecimento de água na residência da parte recorrida, o que 

configura notória falha na prestação de serviço, ensejando, portando, a 

aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do 

Consumidor. 10. Recurso Especial não provido. (STJ, 2ª Turma, REsp nº 

1629505/SE, Rel. Min.: Herman Benjamin, DJU 13/12/2016). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO - MINORAÇÃO - 

DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra 

empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da 

responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito 

da culpa do causador dos danos. Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos 

arts. 14 e 22, parágrafo único, do CDC. Evidenciado que a demandada é 

responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, 

caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais “in re 

ipsa”, decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço 

público cuja nota característica é a essencialidade. [...] (TJMT, 2ª Câm. Cív; 

Ap nº 90877/2015, Rel.: Sebastião de Moraes Filho, DJU 02/12/2015). 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EMPRESA DE TELEFONIA - SUSPENSÃO 

INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE INTERNET - INADIMPLÊNCIA - FALTA DE 

PROVAS - NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa 

de telefonia que suspende indevidamente a prestação de serviços de 

internet, comete ato ilícito, e emerge a obrigação de indenizar o 

consumidor pelos danos sofridos. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. Mantém-se o valor da 

indenização a título de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT, TRU, RI nº 120100406709/2012, 

Rel.:Valmir Alaercio dos Santos, DJU 19/04/2012, DJE 19/04/2012). Em 

exame do caso concreto, nota-se que a suspensão injustificada, no 

fornecimento de energia elétrica é suficiente para a caracterização do 

dano moral na modalidade subjetiva. Isto porque, a impossibilidade de 

utilização do referido serviço tem o condão de proporcionar sentimentos 

indesejados como raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade do conforto é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: Compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 

RESPONSABILIDADE CIVIL. [...] DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. [...] 1. A revisão do valor 

fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de 

acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na 

Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades 

do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do 

ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. 

Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou 

irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente 

caso. 3. Agravo Regimental do Estado de Santa Catarina desprovido. (STJ, 

1ª Turma, AgRg no AREsp nº 253.665/SC, Rel. Min.: Napoleão Nunes Maia 

Filho, DJU 21/03/2013). Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$4.000,00 
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(quatro mil reais). DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: 1. Confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID. 25550658, 

27970711 e 28137747, remetendo a discussão quanto ao seu eventual 

descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não 

haja violação do Princípio do Contraditório; 2. rejeitar a preliminar arguida; 

3. julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) determinar que a parte 

requerida, proceda, no prazo de vinte dias úteis: (a) revisar as faturas 

impugnadas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos 

anterior ao lapso impugnado, (b) emitir nova fatura com vencimento em 45 

(quarenta e cinco) dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) 

suspender o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento 

da nova fatura, devendo a parte ser intimada pessoalmente (AR ou Oficial 

de Justiça) para o cumprimento da obrigação (Súmula 410 do STJ); b) 

condenar a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (31/10/2019, ID. 25634695), por envolver ilícito 

contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp 703055/RS); c) 

considerando que a parte requerente deve pagar à parte requerida saldo 

remanescente das faturas referente a unidade 6/2720174-8 e a caução 

deposita do ID. 27970711 e tendo em vista que a parte contrária lhe deve o 

valor dos danos morais fixados nesta sentença, posto que ambas as 

quantias são líquidas, vencidas e fungíveis, com fulcro no artigo 368 do 

Código Civil, compensam-se os valores, devendo apenas a parte 

devedora pagar a quantia resultante da diferença. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 

line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010569-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE DE GUSMAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1010569-96.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONICE DE 

GUSMAO E SILVA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E 

COSMETICOS LTDA Vistos. Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 

nº 9.099/95). Resumo da controvérsia LEONICE DE GUSMÃO E SILVA 

ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais em desfavor da MATOS COMÉRCIO DE 

PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA. Em síntese, alegou que desconhece a 

dívida negativada em seu nome pela parte requerida. Ao final, postulou a 

declaração de inexistência do débito, exclusão do restritivo e indenização 

por danos morais. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação no ID. 26489069, impugnou o pedido de justiça gratuita e 

arguiu a preliminar falta de interesse de agir. No mérito, sustentou o 

exercício regular do direito, a existência de relação contratual, a ausência 

de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado. Ao final, formulou o pedido 

contraposto, postulou pela improcedência do feito e a condenação em 

litigância de má fé. Termo da audiência de conciliação foi acostada no ID. 

26150947 e não houve impugnação à contestação, conforme ID. 

27835542. Preliminar Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da 

Asserção, o simples fato de a parte requerente ter imputado à parte 

requerida a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de 

defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração 

de seu interesse processual. Entender de forma contrária violaria 

frontalmente o Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Neste sentido: INTERESSE 

DE AGIR, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. [...] 3. 

Deste modo, uma vez constatada a não-observância de tais regras 

básicas, surge o interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale 

observar, ainda, que as condições da ação são vistas in satu assertionis 

(Teoria da Asserção), ou seja, conforme a narrativa feita pelo 

demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual 

exsurge da alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi 

constatado posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica 

reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. [...] (STJ, 2ª 

Turma, REsp nº 470.675/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJU 16.10.2007). 

Desta forma, em análise do caso concreto, nota-se que a simples 

alegação contida na inicial de que a parte requerida causou dano moral à 

parte requerente é suficiente para evidenciar o interesse processual. 

Portanto, não havendo razão a arguição preliminar de ausência de 

interesse processual, rejeita-se. Justiça Gratuita. A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento 

nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede 

de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual Recurso Inominado que possa futuramente ser interposto. 

MÉRITO Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, 

observo que para a solução do presente conflito independe de novas 

provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por 

meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (CF, art. 5º, LXXVIII), julgo desnecessária a produção de outras 

provas em Audiência de Instrução e Julgamento. Desta forma, com fulcro 

no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança de dívida 

desconhecida. É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, 

para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a 

inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é 

assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 

373, I) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de 

fazer prova de fato negativo. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE 

EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE 

IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIO E 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. Negativa de contratação 

e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de 
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contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito 

e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, 

porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas 

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. 

Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe 

competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação 

de cancelamento da inscrição negativa. Valor da indenização. 1. A 

indenização por danos morais deve ser quantificada com ponderação, 

devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e 

atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem 

causa da parte ofendida. 2. O valor fixado (R$ 6.000,00) está aquém o 

parâmetro adotado por esta Câmara em casos análogos, comportando 

majoração para R$ 8.000,00. Honorários. Comportam majoração os 

honorários advocatícios fixados na sentença, considerando o valor da 

condenação e o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO 

DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (TJRS, 9ª Câm. 

Cív., AC nº 70075554006, Rel.: Carlos Eduardo Richinitti, DJU 22/11/2017). 

A parte requerente alega desconhecer a dívida correspondente ao 

restritivo de crédito em seu nome, incluído pela parte requerida, no valor 

de R$216,08 (ID. 24580909, fl. 6). Analisando o conjunto fático probatório 

disponível nos autos, especialmente o documento juntado no ID. 26489058, 

nota-se que a parte requerida apresentou Ficha Cadastral de 

Revendedora Autônoma, supostamente assinado pela parte requerente. 

Embora este documento não identifique precisamente o valor do crédito, a 

parte requerida encartou nos autos também notas fiscais dos produtos 

adquiridos (ID. 26489064), boleto bancário (ID. 26489063) e os pedidos 

com o comprovante de entrega assinado (ID. 26489061), sendo estes 

suficientes para a comprovação da origem do crédito. Ademais, não há 

nos autos prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do crédito 

(CPC, art. 373, II), situação que autoriza reconhecer a sua legitimidade e a 

inexistência de conduta ilícita por parte da empresa requerida. Destaca-se 

também que, embora não tenha sido produzida perícia grafotécnica para 

comprovar a autenticidade da assinatura da parte requerente, no caso em 

exame, considero-a como autêntica ante a ausência de expressa e 

específica impugnação (CPC, art. 411, III). Posto isso, reconheço a higidez 

do crédito em favor da parte requerida, a legitimidade da cobrança e a 

inexistência de conduta ilícita. Não havendo ato ilícito, encontra-se 

prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da 

responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e 

ao quantum indenizatório. Pedido contraposto. Embora não seja admitida a 

reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 

31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte requerida formular na 

contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos 

alegados pela parte requerente. Destaca-se ainda que, nos termos do 

Enunciado 31 do Fonaje, o pedido contraposto é admissível inclusive 

quando a parte requerida for pessoa jurídica. Neste sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI 

9099/95. Possibilidade de pessoa jurídica formular pedido contraposto no 

Juizado Especial Enunciado 31 do FONAJE. Princípio da Celeridade. 

Embargos Declaratórios Desacolhidos. (TJRS, 4ª Tur. Rec; Emb. Dec. nº 

71006086045, Rel.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, DJU 03/06/2016). Em 

síntese, para que o pedido contraposto seja deferido, é necessário que a 

cobrança realizada pela parte requerida seja legítima, que o pedido esteja 

formulado com base nos mesmos fatos narrados na inicial e de forma 

líquida. Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, 

conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de 

forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte requerente, é 

devido o pedido contraposto. Desta forma, mormente quanto aos 

documentos juntados nos ID. 26489064, ID. 26489063 e ID. 26489061, é 

possível apurar que a parte requerente ainda deve o valor de R$216,08 

(duzentos e dezesseis reais e oito centavos). Por esta razão, o pedido 

contraposto deve ser acolhido parcialmente. Litigância de má-fé. A 

litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses 

previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil acompanhada do 

elemento dolo. Artigo 80 - Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - 

deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente 

infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DA LAVRA DESTA EGRÉGIA QUARTA TURMA 

QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS MANEJADOS PELOS EMBARGADOS, 

MANTENDO HÍGIDO O RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. 1. Segundo a 

reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância 

de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado 

do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do 

processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de 

declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão 

acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ, 4ª Turma, EDcl nos EDcl no 

AgInt no AREsp nº 563.934/SC, Rel. Min.: Marco Buzzi, DJU 16/02/2017). 

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra no caso 

previsto no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, pois a parte 

requerente alterou a verdade dos fatos. Esta hipótese encontra-se 

devidamente caracterizada nos autos, visto que a origem da dívida foi 

comprovada pela parte requerida por meio do áudio não impugnado 

especificamente pela parte requerente. Por esta razão, é devida a 

incidência da multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 81 do Código 

de Processo Civil, a qual fixo em R$715,12 (setecentos e quinze reais e 

doze centavos), apurado com base em 7% sobre o valor da causa 

(R$10.216,08). Por fim, considerando o previsto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95, o qual prevê que a parte condenada em litigância de má-fé 

deverá arcar com as custas e com os honorários do advogado, os quais 

também fixo em R$1.021,60 (um mil e vinte um reais e sessenta centavos), 

apurado com base em 10% sobre a pretensão econômica da ação 

(R$10.216,08). DISPOSITIVO. Posto isso, proponho: 1. rejeitar as 

preliminares arguidas; 2. julgar improcedente os pedidos contidos na 

inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil; 3. julgar parcialmente 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte requerente a 

pagar à parte requerida a quantia de R$216,08 (duzentos e dezesseis 

reais e oito centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a 

partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re 

(art. 397, caput do Código Civil); 4. condenar a parte requerente ao 

pagamento de R$715,12 (setecentos e quinze reais e doze centavos), a 

título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

publicação desta sentença; 5. diante da improcedência do pleito inicial e da 

parcial procedência do pedido contraposto, para que não haja equívocos 

na fase de cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, 

invertendo os polos ativo e passivo. Em decorrência da má fé, com fulcro 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte requerente ao pagamento 

das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, como previsto no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, requeiram o que entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento 

de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem 

credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados 

prioritariamente por meio da função “atualização monetária” disponível no 

sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto 

que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as 

peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial 

dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se que neste 

cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após 

a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de 

celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o devedor deverá 

atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do Código de Processo Civil, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 361 de 716



em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a 

indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on 

line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não 

havendo manifestação das partes, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Francys Loide 

Lacerda da Silva Juíza Leiga Vistos. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 cumulado 

com o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015874-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE MELO BORDIGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA ARANTES GONCALVES OAB - MT25856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1015874-61.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MICHELLE 

DE MELO BORDIGNON REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Resumo da 

controvérsia MICHELLE DE MELO BORDIGNON ajuizou reclamação com 

pedido indenizatório por danos materiais e morais em desfavor de 

PAGSEGURO INTERNET LTDA. Em síntese, alegou que em 27 agosto de 

2019 vendeu sua loja de roupas para a pessoa de Daniely Oliveira da Silva 

e como parcelou parte do pagamento no cartão de crédito da compradora 

em 10 parcelas totalizando R$10.545,30 na terminal de pagamentos da 

promovida. Asseverou que o valor foi bloqueado por suspeita de fraude, e 

que os documentos solicitados foram enviados para a promovida a fim de 

mostrar a veracidade da transação. Afirmou que o valor permaneceu 

bloqueado por 30 dias, o que desencadeou a rescisão contratual de 

venda da loja, pela desistência da compradora. Ao final, postulou 

indenização por perda de uma chance e danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação no ID 27534621 e 

preliminarmente arguiu a ilegitimidade passiva e no mérito, sustentou a 

inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ao final, requer a 

improcedência dos pedidos. Ata da audiência de conciliação acostada no 

ID 27611897 e impugnação no ID 28582548. Inépcia da inicial. Documentos 

imprescindíveis. Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O 

ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível ocasiona 

a inépcia da inicial e implica no julgamento sem resolução de mérito. Impõe 

elucidar que o documento imprescindível se refere a demonstração regular 

do exercício do direito de ação e não do direito material, pois a ausência 

deste implicará na improcedência do pedido e não na extinção sem 

resolução de mérito. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. (...) PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ALEGADO - A jurisprudência 

deste STJ reconhece que a petição inicial deve vir acompanhada dos 

documentos necessários à comprovação do regular exercício do direito de 

ação, o que não inclui, em regra, os documentos probantes do direito 

material alegado pelo autor, os quais poderão ser produzidos no momento 

processual oportuno. - A prova relativa à existência, ou não, de 

comprometimento ilegal de renda do mutuário não constitui documento 

imprescindível à propositura da ação de embargos fundada em excesso 

de execução e, ainda que indispensável fosse, não autoriza de plano o 

indeferimento da petição inicial por inépcia, mas a abertura de prazo à 

parte interessada para que supra o vício existente. - Recurso especial não 

conhecido. (STJ REsp 497.742/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2003, DJ 04/08/2003 p. 301). 

Examinando o documento, considerado pela parte reclamada como 

imprescindível, nota-se que a apresentação de comprovante de residência 

não é imprescindível para o ajuizamento de reclamação perante o Juizado 

Especial Cível, visto que, nos termos do artigo 319, inciso II, do CPC, é 

necessário apenas que a inicial indique o endereço eletrônico, o domicílio e 

a residência das partes. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. Demanda veiculada com base em 

alegada ilegalidade do sistema de pontuação de crédito ofertada pela 

entidade cadastral. O comprovante de residência e, no caso, não é 

documento indispensável à propositura da demanda. Descabimento do 

indeferimento da inicial. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO PROVIDA. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70057584260, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner 

Pestana, Julgado em 09/05/2014) Por isso, a preliminar deve ser afastada. 

Julgamento antecipado da lide. Examinando os autos, nota-se que, na 

audiência de conciliação (ID 27611897), as partes posicionaram-se no 

sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam 

na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte 

reclamante). Porém, analisando tais peças, observa-se que não houve 

pedido específico, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a 

aplicação dos ônus específicos. Desta forma, com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do CPC, passo ao exame do mérito. Falha na prestação de 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de 

serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, 

como se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO 

DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da 

adimplência da autora demonstra falha na prestação do serviço, 

configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação 

dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do 

consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do 

problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, 

repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que 

ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço 

devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da 

indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando 

as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento 

jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. 

(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de 

Julgamento: 25/10/2017, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de 

Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou 

que o serviço de gestão de pagamentos foi prestado de forma ineficiente 

pela parte reclamada, pois os créditos de R$10.545,30 repassados no 

terminal da promovida não foram repassados à promovente. Analisando o 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte 

reclamante evidencia, por meio dos protocolos 797584686 797953155 

804376849 (ID 25878269), registrado no call center da empresa reclamada 

que solicitou o serviço apontado como ineficiente. Embora os protocolos 

de atendimento em call center, em regra, não seja considerada prova 

robusta por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, 

considero-o como prova válida, visto que, além de verossímeis, os fatos 

envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos 

serviços, visto que este detém o encargo probatório de disponibilizar a 

aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que 

regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE 

POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O 

consumidor demandante possui o direito e solicitou detalhamento da conta 

de telefone pelo call center, informando o número de protocolo na petição 

inicial. Se houve juntada da documentação na resposta à ação pela 

operadora de telefonia, e não houve contestação quanto existência desse 

este pedido via call center, ou mesmo juntada da respectiva gravação, 

ocorre o reconhecimento da procedência do pedido, não se configurando 

hipótese de ausência de justa causa para o ajuizamento da medida 

cautelar, justificando-se, também, a condenação da demandada nos ônus 

de sucumbência, de acordo com o princípio da causalidade. Os honorários 

arbitrados na sentença devem ser reduzidos, porque excessivos, 

considerando-se, especialmente, o lugar de prestação do serviço a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: 
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Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/09/2012, Vigésima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012) 

Diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado 

nos autos, presume-se que houve a solicitação do serviço questionado. 

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa 

convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma 

eficiente. Haja vista que no ID 25878268 a parte promovente encaminhou a 

documentação solicitada pela Reclamada, a fim de comprovar que 

tratava-se de transação comercial revestida de veracidade. Não há 

qualquer prova em contrário, em que pese ser o argumento que a 

Reclamada utiliza para refutar a situação trazida pela promovente. Vale 

lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor 

dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a 

facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Dano material O 

dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo 

de alguém. Diferentemente do dano moral, para o dano material não 

compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de 

prova efetiva. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais 

podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se 

perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). 

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado 

dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência da 

não concretização da venda pelo bloqueio indevido dos créditos mesmo 

após o envio da documentação solicitada, no valor de R$16.000,00. 

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que 

a parte promovente não faz jus aos danos pleiteados, haja vista que a loja 

de roupas voltou a integrar seu patrimônio, de forma que os danos 

materiais, caso deferidos, iriam enriquecê-la ilicitamente, o que é vedado 

em nosso ordenamento. Dano moral. Em virtude da imprecisão 

terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e 

jurisprudências. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com 

base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano 

moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser 

classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e 

a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado. RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO 

INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 

52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. 

HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, 

CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE.(...) 5. Os 

danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos 

da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do 

indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de 

relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são 

atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da 

personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que 

couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a 

jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o 

entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A 

tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra 

subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é 

vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e 

reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da 

pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na 

necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no 

meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de 

danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer 

tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do 

cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente. (...) (STJ 

REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta 

razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem 

sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra 

objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra 

subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do 

STJ). Assim, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do 

uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o 

dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

PROVA. DESCONTO. DANO MORAL. 1. A autora negou ter efetuado 

empréstimo consignado junto ao réu, e este não logrou fazer prova em 

contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a 

constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a 

contratação. Depositou o valor em juízo. 3. A imposição de descontos 

mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do 

pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em 

se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não 

p r o v i d o . ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 9 0 7 6 8 2 2 0 1 6 8 2 6 0 2 2 4  S P 

1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 

22/02/2017, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

24/02/2017) Em exame do caso concreto, com base nos documentos 

juntados nos ID 25878263, 25878259, pode-se afirmar que o impedimento 

na concretização da venda da loja de roupas da promovente, no valor de 

R$16.000,00 é suficiente para presumir a existência de dano moral na 

modalidade subjetiva, visto que se trata de valor significativo. Isto porque 

este fato tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

frustração, raiva, angústia e ansiedade. Portanto, diante da 

indisponibilidade financeira é devido o dano moral. Quantum indenizatório 

do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este 

deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, 

há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do 

ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés 

pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada também a 

extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam 

violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste 

sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$8.000,00. 

Dispositivo. Posto isso, proponho: 1) rejeitar as preliminares arguidas e: 2) 

julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: a. indeferir o pedido por danos materiais; 

b. condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de 

R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir da citação (13/12/2019, ID 27421954) por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, agora, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o que 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 
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valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função “atualização monetária” disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o devedor deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD). Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Carla Cristina Cezário Juíza Leiga --------------------------

---------------------------------------------- Vistos. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011595-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EURIANE REZENDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO OAB - MT6341-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Gabinete 2 (Juiz Hildebrando da Costa Marques) 

SENTENÇA Autos 1011595-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EURIANE 

REZENDE FERREIRA REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A, 

AVIANCA Vistos. Processo em fase de Sentença. A parte reclamante 

desistiu da reclamação com relação à parte reclamada AVIANCA (ID 

29051418) e, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária. Posto isso, não havendo indício de litigância de 

má-fé ou lide temerária, homologo a desistência manifestada pela parte 

reclamante e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso VIII, do CPC, aplicável supletivamente ao sistema dos 

Juizados Especiais (art. 1.046 do CPC), tão somente com relação à parte 

reclamada AVIANCA. Para que não haja equívocos na fase de 

cumprimento de sentença, retifique-se o cadastro das partes, excluindo 

do polo passivo da demanda a AVIANCA. Cancele-se a audiência de 

conciliação designada para o dia 3/3/2020. Intimem-se. Após, renove-se a 

conclusão (para Sentença). Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Juiz de Direito

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009743-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA GOMES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1009743-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRACIELA 

GOMES DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANYLO FERREIRA 

DE ALCANTARA POLO PASSIVO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE 

RESERVA DE HOTEIS LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009752-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RACKUEL DA CRUZ FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009752-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RACKUEL DA 

CRUZ FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009755-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DHESYKA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUSANO BELIZARIO DE SOUZA OAB - GO55520 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009755-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DHESYKA 

CARDOSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUSANO 

BELIZARIO DE SOUZA POLO PASSIVO: ITAU SEGUROS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009756-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009756-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS WU 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009765-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BAYLAO DE MORAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009765-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR BAYLAO 

DE MORAIS JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009573-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO DA FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009573-64.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOSE FELICIANO DA FONSECA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 

321, parágrafo único do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009773-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZA FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009773-71.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIZA 

FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: IVANILDO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009775-41.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONISON ROBERTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009775-41.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RONISON 

ROBERTO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS OAB - MT23251/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004947-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. Recebo o Recurso Inominado, 

somente no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei 9.9099/1995. 

Verifico que as parte Recorrente, ora Reclamada, devidamente juntou o 

preparo recursal (Id nº 27207706). E, de outro lado, as Contrarrazões já 

foram apresentadas pela parte Recorrida (Id nº 28242313). Deste modo, 

remetam os autos a Eg. Turma Recursal com as homenagens deste juízo. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009797-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1009797-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUIS CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON PEREIRA PRADO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009799-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ANTONIA APARECIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SANTOS SILVA OAB - MT26913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009799-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SEBASTIANA 

ANTONIA APARECIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEAN CARLOS 

SANTOS SILVA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009811-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORESTES FURTADO DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LOUZICH COELHO OAB - MT8637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009811-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ORESTES 

FURTADO DE SOUZA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCEL 

LOUZICH COELHO POLO PASSIVO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009812-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IASLEY GARCIA MEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DALVA CORREA MEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDYMILA FERREIRA SILVA OAB - MT24985/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009812-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IASLEY GARCIA 

MEIRA DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUDYMILA 

FERREIRA SILVA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009863-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA LEITE DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009863-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DAYANA LEITE 

DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009885-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARYNNY AUXILIADORA PECORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELICA YARA SIQUEIRA OAB - MT23240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009885-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARYNNY 

AUXILIADORA PECORA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO 

FERNANDO PECORA DE AMORIM, ANGELICA YARA SIQUEIRA POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009898-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009898-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:R DIAS 

CONFECCOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA 

FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: PATRICIA DE ARAUJO PAULINO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009916-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009916-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAISE 

AUXILIADORA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SAUIPE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009931-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1009931-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PHILIPE 

EDUARDO RODRIGUES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 
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CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009933-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009933-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009935-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE MARTINS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009935-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO JOSE 

MARTINS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SAUIPE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009940-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO COSTA CUNHA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNELIZE ELIZE GOMES OAB - MT26617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009940-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REINALDO 

COSTA CUNHA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNELIZE 

ELIZE GOMES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 09:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009951-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009951-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS NASCIMENTO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009964-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DACACHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009964-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

DACACHE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009972-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009972-93.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

CALVO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO CALVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009986-77.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JORGE DA CRUZ BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009986-77.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WANDERSON 

JORGE DA CRUZ BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010031-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 367 de 716



ELIETE ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010031-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIETE ALVES 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010035-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADAUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010035-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

ADAUTO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO 

REIS LINO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010043-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010043-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

CORREIA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010047-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CORREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010047-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:APARECIDA 

CORREIA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010059-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE FEITOSA MILAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA MARINHO OAB - MT27682/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010059-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GRAZIELLE 

FEITOSA MILAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOISES BATISTA 

MARINHO POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010086-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALMEIDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010086-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

ALMEIDA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE DIAS DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010092-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010092-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLOS 

HENRIQUE RAMALHETE FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA POLO PASSIVO: 

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010100-16.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

EVA DO NASCIMENTO FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010100-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVA DO 

NASCIMENTO FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010118-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA LAGO RIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEL DE BARROS SAAD (REU)

 

PROCESSO n. 1010118-37.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIANE 

CRISTINA LAGO RIOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERI GARCIA 

ARAUJO FILHO POLO PASSIVO: MARCEL DE BARROS SAAD 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010119-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DARLONE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010119-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELVIN 

DARLONE CASTRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010124-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LARA CAMARAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010124-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO LARA 

CAMARAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 2ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004910-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SIZENANDO SANTANA OAB - 034.497.931-87 (REPRESENTANTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004910-72.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: SIZENANDO SANTANA INTERESSADO: MUNICIPIO DE 

CUIABA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. DECIDO. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL Cuida-se de ação de Obrigação de Fazer promovida pela 

parte autora em desfavor do Município de Cuiabá. Em se tratando de ação 

movida contra ente público, a incompetência deste juizado especial cível é 

fato inconteste, a teor do que disciplina a Lei nº 9.099/95 em seus artigos 

3º e 8º: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: (...) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado 

Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 

da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a 

resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho 

patrimonial. Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por 

esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Assim, é 

imperiosa a extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do 

artigo 51, IV da Lei n° 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento do 

art. 51, IV da Lei 9.099/95, ante a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO para 

processar e julgar a presente demanda. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Parte superior do formulário Parte 

inferior do formulário Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014249-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA CARNEIRO MENEZES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA OAB - MT7276-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014249-89.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: OLGA CARNEIRO MENEZES REQUERIDO: SOMATEM 

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Cuida-se de Produção Antecipada de Provas 

promovida pela parte autora em desfavor da ré. Analisando detidamente 
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os autos, verifica-se que a preliminar suscitada na contestação, quanto a 

incompetência do juizado, merece prosperar, consoante se verifica pelo 

Enunciado 8 do FONAJE: As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. A ação cautelar de 

produção antecipada de prova com o objetivo de exibição de documentos 

não é compatível com o rito do Juizado Especial Cível, sendo este 

incompetente para tal fim, uma vez que o processo, nos Juizados 

Especiais, desenvolve-se em procedimento único, não cabendo a adoção 

de ações de rito especial, como a produção antecipada de provas prevista 

no art. 381 do CPC. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO 

DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE COMPRAS E PAGAMENTOS DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 3º E ART. 51, II, AMBOS 

DA LEI Nº 9.099/95. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1. Proposta ação 

onde a parte demandante busca a produção antecipada de provas, com a 

apresentação, pela parte ré, dos extratos de compras e dos pagamentos 

realizados pelo demandante, relativos ao cartão de crédito do titular e de 

seu dependente. 2. A ação cautelar de produção antecipada de prova 

com o objetivo de exibição de documentos não se coadura com o rito do 

Juizado Especial Cível, sendo incompetente para tal fim. Questão 

pacificada no entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais Cíveis, 

por envolver matéria que não poder ser conhecida, no âmbito do JEC. 3. 

Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007568397, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 11/07/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007568397 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 

Data de Julgamento: 11/07/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/07/2018) JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RITO 

SUMARÍSSIMO INCOMPATÍVEL COM AÇÃO CÍVEL SUJEITA À 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de 

sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, 

reconhecendo, de ofício, a incompetência absoluta dos juizados especiais. 

2. Em seu recurso, a parte autora defendeu que ao caso concreto não se 

aplica o Enunciado n. 8 do Fonaje prevendo que: ?as ações cíveis sujeitas 

aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais?. Ponderou que as ações de procedimento especial exibem 

diferentes graus de especialidade, concebidos para promover a 

adequação entre o rito e o direito substantivo. Dessa forma, na qualidade 

de consumidora, buscando ter provas e informações sobre a contratação 

de pacote turístico e o seu posterior cancelamento, é cabível a ação de 

produção antecipada de prova nos juizados, no caso concreto, por se 

tratar de ação de menor complexidade. 3. No rito sumaríssimo dos juizados 

especiais cíveis, conforme previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/95, a 

complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é 

aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento 

do feito que se mostre incompatível com o rito. 4. O processo, nos 

Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, se desenvolve em 

procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, 

como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do 

CPC. 5. No caso, ainda que a questão seja de menor complexidade, não se 

pode alargar a competência do juizado, uma vez que nos juizados não se 

admite o processamento de ações sujeitas à rito especial. 6. Em que pese 

os argumentos expostos pela parte autora, aplicável o Enunciado n. 8 do 

Fonaje, bem como os precedentes citados na sentença, não merecendo 

esta qualquer reparo. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condeno a recorrente vencida 

ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve 

contrarrazões. 9. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 

9.099/95. (TJ-DF 07008476520198070020 DF 0700847-65.2019.8.07.0020, 

Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 

Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

08/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que o Juizado 

Especial Cível é incompetente para processar e julgar presente ação. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

resolução do mérito, com fundamento do art. 51, II da Lei 9.099/95, ante a 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZADO PARA PROCESSAR E JULGAR A 

PRESENTE. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018733-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILZENETE PEREIRA QUINTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTELARIA KELLY LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018733-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILZENETE PEREIRA QUINTEIRO REQUERIDO: HOTELARIA 

KELLY LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite 

processual gratuito, pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA A ré arguiu, em sede 

preliminar, seja declarada a ilegitimidade da parte autora para figurar no 

polo ativo da presente ação, uma vez que o contrato de prestação de 

serviços aqui discutido está em nome de terceira pessoa. De fato, o 

contrato objeto da lide (ID nº 26600992) tem como contratante pessoa 

estranha à lide, não tendo a autora comprovado que o pagamento do 

pacote de viagens tenha sido feito por ela. Assim, com relação aos danos 

materiais, entendo que a parte autora não é legítima para figurar no polo 

ativo da presente ação. O mesmo não ocorre com os danos morais, haja 

vista que a autora figurou no contrato discutido como hóspede e, como tal, 

perfeitamente possível que tenha sofrido danos em razão dos fatos 

alegados na inicial. Por estas razões, OPINO por ACOLHER 

PARCIALMENTE a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, tão somente com 

relação ao pedido de danos materiais, por entender que a parte autora não 

detém legitimidade para pleitear o ressarcimento de valor que não 

comprovou ter sido pago por si. Assim, OPINO por JULGAR EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, no que tange ao pedido de danos 

materiais, nos termos do art. 485, VI do CPC. DA PRELIMINAR DE 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ré, ainda, sustenta 

que a autora não juntou à inicial comprovação dos fatos alegados, tendo 

juntado uma única fotografia, entendendo que a ação não está instruída 

com os documentos indispensáveis à sua propositura. Contudo, a falta de 

comprovação dos fatos alegados ensejaria, se fosse o caso, a 

improcedência da ação e não a sua extinção precoce. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao serem indagada (Audiência 

de 28650666) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, requereu o julgamento antecipado da lide e 

a parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 
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Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, na qual a parte 

autora sustenta que viajou com a sua família e ficou hospedada no hotel 

réu, o qual se encontrava em reforma, narrando uma série de 

inconvenientes causados pela obra que teriam frustrado suas férias e de 

sua família. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em 

favor da Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CPC. Incumbe à Reclamada, 

na qualidade de fornecedora de serviços, provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas se configuram em fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Primeiramente, em que pesem as 

alegações da autora no que tange à perturbação causada pelas obras 

que estavam ocorrendo na ré, as alegações vieram desprovida de 

qualquer elemento probatório. Vê-se que à inicial a autora juntou apenas 

uma fotografia retirada de dentro do quarto do hotel, pela qual pretendia 

demonstrar a ausência de privacidade, já que os funcionários da obra e 

até transeuntes podiam ver o interior do quarto através da janela. Contudo, 

como bem pontuou a ré e como também se percebe pela fotografia 

juntada, a janela possui cortina e, caso a parte autora pretendesse ter 

privacidade, bastaria fechá-la. Não há mais nada nos autos que comprove 

as alegações autorais. Com relação à importunação causada pelas obras, 

bem como seus horários e o caos alegado nada foi comprovado, sendo 

que a autora não juntou fotografias, vídeos, tampouco ofereceu a 

possibilidade de comprovar suas alegações através de testemunhas, 

mesmo tendo lhe sido oportunizado este meio probatório. Por mais que as 

obras possam ser consideradas como inconvenientes, a sua existência, 

por si só, não comprova o dano moral alegado na inicial. Ainda, a própria 

autora menciona que o hotel réu providenciou as instalações do hotel 

vizinho para que seus hóspedes tomassem o café da manhã e, conforme 

restou demonstrado na defesa apresentada, os hóspedes do réu ainda 

podiam utilizar a área de lazer e piscina do hotel vizinho, que pertence à 

mesma rede. Em consulta ao “google mapas”, verifica-se que o hotel 

vizinho (Iracema Travel) fica exatamente ao lado do réu, a uma distância 

de menos de 20 metros. Sendo assim, o que se comprova nos autos é que 

o réu tomou as providências que estavam ao seu alcance para minimizar 

os transtornos eventualmente causados pela obra em que estava 

passando. Assim, ainda que seja incontroversa a existência a reforma no 

hotel réu, entendo que não restou comprovado nos autos qualquer ato 

ilícito, não havendo provas acerca da falha na prestação de serviço 

sustentada pela autora, ônus que lhe incumbia. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VERBAL. DANO MORAL. 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. Nos 

termos do artigo 186 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade 

civil subjetiva são a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e 

o dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de 

indenizar.Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. 

Inteligência do artigo 373, I do CPC. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083074872, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083074872 RS, Relator: 

Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019) Da análise do processo e 

dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela autora 

e a conduta da demandada. Assim sendo, a improcedência dos pleitos 

iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto e 

fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por ACOLHER 

PARCIALMENTE a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA arguida pela ré à 

defesa para JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, no 

que tange ao pedido de danos materiais, nos termos do art. 485, VI do 

CPC. 2. No MÉRITO, OPINO por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora, com fulcro no art. 6º, VIII do CPC. 3. Entretanto, nos 

termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos feitos na inicial. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017323-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017323-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência dos débitos nos valores de R$ 178,36, R$ 

113,84 e R$ 96,09, totalizando R$ 388,29 e indenização por dano moral no 

valor de R$ 15.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na 

ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos 

eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da 

causa apontado na inicial, qual seja, R$ 15.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 15.388,29. INÉPCIA DA INICIAL - DO 

EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré se manifestou à defesa 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que 

não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. 

Assim, OPINO por considerar os documentos juntados pela parte autora e, 

por conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

ré. PREVENÇÃO A ré, ainda, menciona ser necessária a reunião das 

ações, sem ao menos informar de que ações se refere, tampouco o juízo 

em que tramitam, por possuírem os processos as mesmas partes, pedidos 

e causas de pedir. Em que pese a narrativa inócua na contestação, já que 

não há menção a que processos a ré se refere, verifico que o autor, à 

inicial, menciona já ter promovido três ações contra a ré. Em consulta ao 

sistema PROJUDI, verifica-se que o processo de nº 

8010625-10.2019.811.0001 já foi julgado e se encontra em fase recursal. 

Ainda, vê-se pela inicial daquele processo que o mesmo discute faturas 
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com valores que a parte autora considera excessivos, bem como que o 

titular das faturas objeto daquela ação não é o autor, mas o antigo 

proprietário do imóvel. O processo de nº 8031463-71.2019.811.0001, 

também já em fase recursal, discute, da mesma forma, suposta 

abusividade da fatura que tem como titular o antigo proprietário do imóvel. 

Por fim, o processo de nº 8063378-75.2018.811.0001, já arquivado 

definitivamente, também discutiu fatura cujo titular era o antigo proprietário. 

Assim, tendo em vista que a presente ação visa a declaração de 

inexistência de débito em nome da parte autora, vê-se que não possui 

identidade de pedido e causa de pedir entre os processos. Ainda, já tendo 

os processos sido julgados, não há que se falar em prevenção e reunião 

das ações. OPINO, portanto, em AFASTAR a preliminar de 

prevenção/conexão arguida pela ré. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

28317598), requereu o julgamento antecipado da lide. A ré pleiteou a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual entendo ser 

desnecessária, pois a prova a ser produzida nos autos é documental 

(contrato e faturas), ficando indeferido o pedido de designação de 

audiência de instrução e julgamento. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Propiciada 

a conciliação às partes, ambas compareceram à audiência, mas optaram 

por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão deferida em favor da parte autora à decisão de ID nº 27536724 

OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela 

Ré, em razão dos débitos nos valores de R$ 178,36, R$ 113,84 e R$ 

96,09, totalizando R$ 388,29. No entanto, a parte Autora nega a existência 

de contrato entre as partes que justificasse a aludida cobrança, 

requerendo, consequentemente, a exclusão dos débitos, bem como a 

condenação pelos danos morais sofridos. A Ré, por sua vez, em sua 

defesa, insiste em mencionar que os débitos são legítimos, contudo, não 

junta qualquer documento idôneo à contestação para comprovar suas 

assertivas. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre 

ambos. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, qualquer 

relação jurídica consigo que justificasse as restrições. Deve-se deixar 

claro que a negativação dos dados da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, ao passo que o cerne 

da questão consiste em verificar se tais inclusões foram indevidas, e 

principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. Vê-se que a ré, 

à defesa, não juntou nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir 

ou modificar o direito autoral. Isso porque a Ré nada apresentou para 

comprovar que a parte Autora teria, efetivamente, o vínculo contratual 

propriamente dito. Não apresentou sequer o contrato ou outro documento 

assinado pela parte Autora que legitimasse a cobrança, deixando de 

cumprir com seu ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre 

as partes. Não apresentou sequer as faturas que foram objeto da 

negativação do nome da parte autora. Logo, os fatos alegados em sua 

defesa não são comprovadamente impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da parte Autora. Consequentemente, o apontamento dos dados 

da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito por débitos indevidos 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência recente: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FURTO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. SENTENÇA REFORMADA. O autor 

nega ter mantido relação jurídica com a ré. Desconhece o débito que deu 

origem à negativação. Contratação que cabia à ré comprovar, bem 

demonstrar a origem do débito que motivou a inscrição. Nenhum 

documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos na inicial. Não há 

prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, ônus que tocava 

á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida configurada. Dano moral in 

re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, ante a ausência de inscrição 

legítima anterior. RECURSO PROVIDO. (DREHER, Glaucia Dipp. Recurso 

Cível nº 71005928106. J. em 01 Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 15 Abr. 2017.) Débitos de unidades consumidoras de energia 

elétrica – Ausência de relação jurídica entre as partes – Direito do 

consumidor – Inversão do ônus da prova - Negativação - Dano moral 

caracterizado – Dever de indenizar – Manutenção da sentença. (GARMES, 

Gilmar Ferraz. Recurso inominado n. 0000141-13.2015.8.26.0319. J. em 23 

Nov. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) 

RECURSO INOMINADO. Inexigibilidade de débito. Dano moral. Cobrança 

indevida. Serviço não contratado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Inversão do ônus da prova. Ausência de documentos demonstrando a 

efetiva contratação dos serviços pela consumidora. Inscrição indevida. 

Dano in re ipsa. Indenização devida. Manutenção do quantum fixado na 

sentença. Precedentes. Negado provimento aos recursos interpostos pela 

autora e pela ré. (ALVES, Ricardo Truite. Recurso inominado n. 

1003844-24.2018.8.26.0320. J. em 24 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que, da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da parte autora, sequer legitima a 

cobrança e a negativação aqui discutida. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência ao lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica e que não poderia ser transferido ao consumidor), 

seja por negativar indevidamente o nome da parte Autora. E é exatamente 

nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela 

Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia 

à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

Ré ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem propiciar-lhe a 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 178,36, R$ 

113,84 e R$ 96,09. Por essas razões, OPINO por determinar que a ré se 

abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO, ainda, 

por RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 27536724, tornando-a 

definitiva. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS DANOS MORAIS Quanto 

ao dano moral, uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi 

indevida, enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, quando é 
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cristalino que o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito da Ré. 

Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: Recurso 

Inominado. Bancário. Inexistência de débito. Restrição cadastral em órgão 

de proteção ao crédito. Negativação indevida. Danos morais devidos. 

Valor indenizatório em conformidade com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade - R$ 10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO 

F ILHO,  Rena to  Soares  de .  Recurso  inom inado  n . 

1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018). E, nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da parte 

Autora à negativação indevida e o nexo causal está fartamente 

demonstrado, pois, não fosse a negativação indevida, os danos não 

teriam se concretizado. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal, a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO: Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os 

argumentos de ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 15.388,29. 2. OPINO por reconhecer 

como legítimo o extrato de negativação apresentado pela parte Autora à 

inicial, REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida na 

contestação. 3. OPINO por AFASTAR a preliminar de prevenção/conexão 

arguida pela ré. 4. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a 

relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e RATIICAR a 

inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à decisão 

de ID nº 27536724, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela 

declaração de inexistência dos débitos nos valores R$ 178,36, R$ 113,84 

e R$ 96,09, RATIFICANDO a liminar deferida à Decisão de ID nº 28536724, 

tornando-a definitiva. 6. OPINO por condenar a Ré a abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e 

passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior 

ao trânsito em julgado da presente. 7. No que concerne aos danos morais, 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à 

ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão 

do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito) e a correção 

monetária, a partir desta data. 8. Considerando que a Ré não demonstrou 

a pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em 

litigância de má fé. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016745-91.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALICE BENEDITA DE MORAES CASTRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, VI, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a repetição de indébito dos valores de R$ 913,30 e R$ 788,60, os 

quais, em dobro, montam R$ 3.403,80. Pleiteia também indenização por 

dano moral no valor de R$ 20.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor 

da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a 

somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é 

diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 20.000,00. 

Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela 

correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 23.403,80. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Antes de se adentrar ao 

mérito, observo que a Ré, à contestação, afirmou que o presente feito 

versa sobre valor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização 

de prova pericial nas instalações elétricas do autor, o que afastaria a 

competência do juizado especial. Neste processo específico, entendo que 

a realização da perícia é dispensável para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual OPINO por afastar a 

aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 28250861) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar de relação de consumo, 

nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, estando patente a hipossuficiência 

da parte consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da 

demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, pelo que OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova nesta oportunidade, nos termos 

art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Autora, em desfavor da Ré. Narra a 

autora que a suas faturas de energia elétrica referente aos meses de 

setembro e outubro de 2019, nos valores de R$ 913,30 e R$ 788,60, 

estaria fora de sua média de consumo. Sustenta que, embora referidas 

faturas tenham sido objeto de reclamação feita no PROCON, sua energia 

foi cortada e somente foi restabelecida com o pagamento das faturas. 

Assim, afirma que efetuou o pagamento, entretanto não concorda com o 

valor. Requer, assim, o refaturamento das contas referentes aos meses 

de setembro e outubro de 2019 e, ainda, a devolução em dobro do valor 

pago, além de indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. A ré apresentou defesa tempestiva, salientando a regularidade 

da cobrança e informa que o consumo faturado nos meses contestados 

pela autora está dentro da média por ela consumida, pelo que o valor 
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cobrado está correto. Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, 

que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a 

veracidade de seus alegações, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

se constitui em fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito à 

imputação, pela Ré, de duas faturas nos valores de R$ 913,30 e R$ 

788,60, as quais estariam fora de sua média de consumo. Apesar da Ré 

asseverar a regularidade de sua conduta, não foi realizada nenhuma 

vistoria no medidor de energia da autora, mesmo após a reclamação feita 

no PROCON, não havendo que se falar em comprovação de regularidade 

da cobrança perpetrada pela ré. Assim, tomando-se por base o histórico 

de consumo da autora juntado (ID nº 28539798), por simples cálculos 

aritméticos, temos que a sua média de consumo nos 12 meses anteriores 

aos aqui questionados foi de 556 kwh ou, em valores (documento de ID nº 

28539800, foi de R$ 502,87. Com relação fatura questionada de outubro 

de 2019, no valor de R$ 788,60 (790 kwh), verifica-se que, embora esteja 

acima da média acima apontada, está próxima a outras faturas não 

questionadas pela autora nos meses anteriores, conforme se verifica pelo 

extrato de ID nº 28539800. Logo, tal fatura não merece reparo. Contudo, a 

média de 556 kwh e R$ 502,87 é muito inferior ao consumo constante na 

fatura de setembro de 2019, que consignou consumo de 889 kwh, 

resultando no valor de R$ 913,30. Somado a este fato, a ré nada alega 

quanto à reclamação feita no PROCON pela autora (ID nº 26121242). 

Assim sendo, prevalece a tese da inicial, uma vez que não foi juntado aos 

autos qualquer elemento de prova capaz de extinguir ou modificar o direito 

da autora. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do 

CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. O 

consumidor fica refém da cobrança de valores aleatórios pela Ré, sem ter 

a segurança do que, efetivamente, vem pagando e se os valores 

cobrados estariam refletindo exatamente o que foi consumido. Logo, a 

cobrança em valor excessivo, fora da média de consumo anterior e 

posterior da unidade consumidora não possui o condão de imputar a 

obrigação ao consumidor quanto ao pagamento, porquanto constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade. É a empresa fornecedora de 

energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou 

que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de 

recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações, o que 

não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do 

serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados ao Autor. Em casos semelhantes, 

já decidiu a jurisprudência pátria: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

– CONTAS DE CONSUMO DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DA UNIDADE – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA DA 

REGULARIDADE DO MEDIDOR OU DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA 

FÁTICA A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO E DESPROPORCIONAL DO 

CONSUMO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS COM 

DETERMINAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA DOS 

DOZE MESES ANTERIORES E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CONSISTENTE EM INSPEÇÃO E REPAROS NO LOCAL NO QUE SE REFERE 

AOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA 

PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 

(PAYLOVSKY, Fernando Awensztern. Recurso inominado n. 

0005162-88.2018.8.26.0278. J. em 21 Fev. 2019) Analisando os autos, 

verifico que a parte autora efetuou o pagamento das faturas contestadas, 

haja vista que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica. 

Resta claro que a autora efetuou pagamento a maior, pois deveria ter 

recebido a fatura de setembro de 2019 com consumo de 556 kwh, no 

valor de R$ 502,87, tendo pagado a mais, portanto, o valor de R$ 410,43. 

Tendo em vista que a autora já efetuou o pagamento, OPINO por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido de readequação da aludida fatura de setembro de 

1019 para a média aritmética dos últimos doze meses, qual seja, consumo 

de 556 kwh, no valor de R$ 502,87, não havendo que se falar em envio 

das respectivas faturas para a autora (pois as mesmas já foram pagas), 

declarando como indevido o valor a maior pago pela autora. DOS DANOS 

MATERIAIS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO A Autora pleiteou que a Ré fosse 

compelida ao pagamento da repetição do indébito dos valores pagos pelas 

faturas contestadas. Como explanado em linhas anteriores, o valor 

cobrado indevidamente foi de R$ 410,43. Assim, OPINO por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, de forma dobrada, 

contudo, no valor de R$ 696,16, consoante autorizado pelo artigo 42, 

parágrafo único do CDC, para condenar a Ré à ressarcir à parte Autora o 

montante de R$ 820,86. Sob o aludido valor deverão incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do efetivo pagamento. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao 

dano moral, tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse 

que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

645.). Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que a 

reparação é devida, ante a submissão do consumidor à situação vexatória 

de se ver cobrado por valores não consumidos, sendo obrigado a pagar 

um valor muito acima da sua média consumida mensalmente a fim de ter 

restabelecido o fornecimento de energia em sua residência. Senão 

vejamos: Dano moral. Erro da empresa fornecedora de energia em cobrar 

a autora em valores inexistentes. Inversão do ônus da prova – 

fornecedora não comprova qualquer escusa a não se punir o 

comportamento desidioso. Dano moral. Arbitramento de valor razoável. 

Sentença mantida pelos próprios fundamentos. (CAMPOS, Gustavo de 

Castro. Recurso inominado n. 0003631-94.2016.8.26.0129. J. em 16 Nov. 

2017) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA. 

COBRANÇA EXCESSIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 

ENQUANTO A RÉ POSTULA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU REDUÇÃO 

DO DANO MORAL, O AUTOR PRETENDE A MAJORAÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FATURAS COM VALOR 

EXCESSIVO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

SUMULA Nº 192 TJRJ: ¿A indevida interrupção na prestação de serviços 

essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral. 

VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DE AMBOS 

OS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00159422020118190087, Relator: Des(a). 

NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 27/06/2019, 

OITAVA CÂMARA CÍVEL) Assim, a cobrança, nos moldes formulados, 

demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a sua superioridade 

econômica, tornando-se este vítima da má prestação de serviço e 

submisso às vontades da ré, razão pela qual OPINO por reconhecer o 

dano moral in re ipsa. Logo, seja em razão da cobrança excessiva, seja 

em razão do corte e do condicionamento do restabelecimento da energia 

ao pagamento de valores superiores ao efetivamente devido, resta 

caracterizado o dano moral sofrido pela demandante. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar um equilíbrio 

tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a vítima e 

produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Sob esses argumentos, entendo que o valor R$ 3.000,00 (três 

mil reais) é condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem 

por fito o enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a 

novas desídias da Ré. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões 

fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO pela 

correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 23.403,80. 2. 

OPINO por REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela 

ré. 3. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES 

OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do 

ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO 

por JULGAR PROCEDENTE o pedido de readequação da fatura de 

setembro de 2019 para a média aritmética dos últimos doze meses, qual 

seja, consumo de 556 kwh, no valor de R$ 502,87, não havendo que se 

falar em envio da respectiva fatura para a autora (pois a mesma já foi 

paga), DECLARANDO como indevido o valor a maior pago pela autora. 5. 
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OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição, 

de forma dobrada, contudo, no valor de R$ 410,43, consoante autorizado 

pelo artigo 42, parágrafo único do CDC, para condenar a Ré à ressarcir à 

parte Autora o montante de R$ 820,86. Sob o aludido valor deverão incidir 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento. 6. OPINO por reconhecer 

os danos morais, de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA ao 

pagamento de indenização à Autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação, e 

a correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1006172-91.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA REQUERIDO: INAC - INSTITUTO DE ANÁLISES 

CLINICAS LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Em audiência de conciliação, id. 

25080737, a parte reclamada se reporta a contestação quanto as provas 

que pretende produzir, e a parte autora pleiteia pelo julgamento antecipado 

da lide. Verifico que o feito se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado, nos termos do artigo 371 do CPC/15, inclusive a audiência de 

instrução, considerando que o feito demanda prova meramente 

documental, razão pela qual OPINO para o julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. DO MÉRITO Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. A parte 

autora alega ter realizado exame médico no laboratório réu nestes autos, 

sustenta que na ocasião fez diversos exames na tentativa de diagnosticar 

algumas dores abdominais que sofria. Esclarece que a médica 

responsável pelo seu atendimento determinou dentre vários exames, a 

análise de Hepatite. Anexou aos autos cópia do laudo do exame Hepatite B 

- HBsAg no id. 23390729, no qual consta a conclusão de material reagente 

com índice de 13,13. Sustenta ter buscado os laudos dos exames 

laboratoriais e ter realizado o retorno médico, momento em que a 

profissional teria lhe informado que a autora era portadora de Hepatite. 

Importante destacar que ao final do laudo, existem diversas orientações, 

como por exemplo: ( i ) realização de pesquisa de anti-HBc Total; ( ii ) 

quantificação da carga viral. Diante da situação narrada a autora 

compareceu a um médico infectologista, e lhe foram solicitados outros 

exames, como: ( i ) Anti-HAV IgM; ( ii ) Anti-HAV Total – IgG+IgM; ( iii 

)HBsAg – Antígneo de superfície do vírus da Hepatite B; ( iv ) Hepatite B; ( 

v ) Hepatite B – Anticorpo Anti-HBe; ( vi ) Hepatite B – Anticorpo anti-HBs; 

( vii ) Hepatite B – Anticorpo anti-HBc total (IgG + IgM); ( viii) Hepatite B – 

Anticorpo anti-HBc – IgM. Importante esclarecer que o primeiro método 

utilizado foi Quimioluminiscencia, e no segundo foi utilizado o método 

Eletroquimioluminescencia. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, não restou demonstrado defeito da prestação do 

serviço, uma vez que o laudo emitido pela ré não é conclusivo, destaco 

que o laudo apenas aponta a reação ou não reação do material. 

Ressalta-se que, os métodos utilizados são diferentes e que a autora não 

comprovou que, em métodos idênticos os resultados foram divergentes. 

Ademais, da leitura do laudo realizado pela ré, é possível constatar a 

necessidade de exames complementares, o que quando realizado pela 

autora, concluiu pela não contaminação pelo vírus da Hepatite. Destaco 

que a orientação da complementação dos exames foi realizado pela ré, e 

que os métodos utilizados no primeiro e no segundo exame são 

divergentes, logo, não restou comprovada falha na prestação de serviços 

da ré. Por fim, não havendo, conduta ilícita da reclamada, força 

reconhecer a dever indenizatório, bem como, que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos. Ante o exposto, julgo improcedentes os 

pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito em 

substituição do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Amanda de Castro Borges Reis Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada 

em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007614-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MAGALHAES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007614-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIMONE MAGALHAES LIMA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID nº 25532545) e a quitação foi realizada nos termos do 

acordo conforme comprovante de ID nº 26249375. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 
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Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013966-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS WILLIAN DEL GROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013966-66.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: THOMAS WILLIAN DEL GROSSI REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 27345043) e a quitação foi realizada nos termos 

do acordo conforme comprovante de ID nº 27829661. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017763-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDINEIA DE SOUZA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017763-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: SIVALDINEIA DE SOUZA GOUVEIA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DO 

VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado, tendo deixado o 

valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, 

para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da demanda. 

Além disso, verifico que a parte autora indicou como parâmetro para 

quantificação do dano moral pretendido um julgado que fixou os danos 

morais em 100 salários mínimos. Sendo certo que o dano moral deve ser 

quantificado pela parte autora na inicial e, ainda, tendo em vista o teto 

permitido em juizados especiais, OPINO por corrigir de ofício e fixar o valor 

da causa em R$ 39.920,00. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada (Audiência de ID nº 28509624) sobre a 

produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, requereu o julgamento antecipado da lide e a 

parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em face de BANCO SANTANDER S/A. Em apertada síntese, afirma 

a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, no valor total de R$ 1.259,55, alegando que 

desconhece a dívida com o banco réu. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando, além da declaração de inexistência do débito, 

indenização moral. O Banco réu, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a parte autora contraiu dívida inadimplida e, que, portanto, a 

negativação de seu nome foi legítima. Além disso, o banco réu juntou 

contrato de abertura de conta corrente e contratação de crédito, além de 

documentos que comprovam a utilização de cheque especial e utilização 

de cartão de crédito com faturas a serem adimplidas. A parte autora 

apresentou impugnação, na qual sustenta a inexistência, na defesa, de 

contrato e documentos comprobatórios do débito aqui discutido, o que não 

corresponde com a verdade, já que estes foram juntados, não tendo a 

autora impugnado os documentos carreados com a contestação. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde o réu está mais apto a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe ao 

Réu provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedor de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque suas assertivas podem ser consideradas como fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. O réu, em 

sua contestação, juntou aos autos o contrato que comprova o vínculo 

entre as partes, demonstrando a utilização de limite de cheque especial e 

saldo devedor de cartão de crédito a ser adimplido. A parte autora não 

impugnou os documentos, tampouco comprovou o pagamento da dívida. 

Em análise da situação acima evidenciada, é clarividente que a dívida 

procedeu da utilização dos serviços do réu pela parte autora. Outrossim, a 

parte autora nega a existência da dívida e da relação jurídica, as quais, 

entretanto, foram comprovadas pelo réu. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, do débito, bem como de 

sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e, tampouco, dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora ingressou com a presente ação alegando desconhecer a 

origem da dívida com o réu, sendo este juntou aos autos contrato que 

demonstra a existência da relação jurídica e o demonstrativo do débito. É 

evidente que a parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados 

pelo demandado e os fatos constantes dos autos são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 
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Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, 

OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja 

fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso: 1. OPINO por RETIFICAR o valor 

da causa para fixá-lo em R$ 39.920,00. 2. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 3. OPINO, ainda, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas 

do processo e honorários do advogado, que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016694-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016694-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA BARBOSA REQUERIDO: BRADESCARD 

ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da lei nº 9.099/95. DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. A parte ré, à defesa, suscita a inépcia da inicial, haja vista a parte 

autora ter juntado comprovante da negativação discutida na presente 

ação, carecendo o processo de prova mínima do alegado. A autora, na 

impugnação, não se manifestou sobre a preliminar arguida, tampouco 

sobre a ausência do documento. De fato, o autor pretende a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, não havendo nos 

documentos carreados com a inicial o extrato de negativação em nome do 

autor. Ora, não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, fato é que as ações devem ser 

ajuizadas com os documentos indispensáveis à sua propositura, o que 

não se verifica no caso em apreço, pelo que se mostra inepta a petição 

inicial e, por consequência, deve a mesma ser indeferida, uma vez que 

não cabe, neste momento processual, a sua emenda. Ante ao exposto e 

fundamentado, OPINO por indeferir a petição inicial, por inépcia, e por 

JULGAR EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001077-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBESPIERRE ODOACRO CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA MARAN FILGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1001077-46.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: ROBESPIERRE ODOACRO CORREIA DA SILVA Polo Ativo: AMANDA 

MARAN FILGUEIRA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A presente demanda 

teve origem do Termo de Ocorrência lavrado no Processo nº 02/2020 JV 

03, elaborado pelo Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário 

(SAI), na data de 14/01/2020. Como se sabe, o SAI é um serviço do poder 

judiciário, vinculado aos juizados especiais, cuja finalidade é atender, in 

locu, os acidentes de trânsito sem vítimas, proporcionando rapidez na 

solução dos conflitos. Ao compulsar os autos, vislumbro que, no aludido 

termo, lavrado pela r. conciliadora, constou a dinâmica do sinistro 

envolvendo as partes acima descritas, e a manifestação expressa de 

ambas, pela solução amigável do litígio. Pois bem. Certo é que se mostra 

lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e que ambas assinaram o 

termo de acordo, na presença da r. conciliadora. Portanto, nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes no Termo de Conciliação 

atrelado ao Processo n. 02/2020 JV 03, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016186-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GG SALAO DE BELEZA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016186-37.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GG SALAO DE BELEZA LTDA - ME REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 377 de 716



inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 28642233) e a quitação será 

realizada mediante disponibilização de créditos na fatura da parte autora. 

Portanto, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO, por sentença, do acordo supra e, consequentemente, 

pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, na forma do art. 

487, III, “b” do CPC. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018187-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAISE GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ JOAQUIM REGIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018187-92.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VISTAS RESIDENCE EXECUTADO: FABIO LUIZ 

JOAQUIM REGIS, TAISE GONCALVES VIEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, observa-se que as partes transigiram (ID nº 28227185) e a 

quitação será realizada diretamente à parte credora. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017078-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER CESAR BARCELO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017078-43.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: WELBER CESAR BARCELO DE SOUZA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 2.362,33 e indenização por dano 

moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da 

causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória 

de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do 

valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 12.362,33. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO PELA PARTE AUTORA 

À IMPUGNAÇÃO Antes de se adentrar ao mérito da contenda, é fato que a 

parte Autora, à oportunidade impugnatória (ID nº 28564744), suscitou pela 

necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado pela Ré, o que afastaria a competência do juizado especial 

para o deslinde da presente. Entendo desnecessária a realização de 

perícia, haja vista que as assinaturas da parte autora constantes nos 

documentos apresentados com a inicial e a constante da ata de audiência 

(ID nº 28280501) são idênticas às assinaturas dos contratos 

apresentados pela ré à defesa, bem como as constantes no próprio 

documento pessoal da parte autora. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ DE TRAZER 

AOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A RELAÇÃO JURÍDICA, NOS 

TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA 

QUE O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. 

DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ASSINATURA IDÊNTICA 

À CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR. 

CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE DOCUMENTOS 

PESSOAIS DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007970361, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007970361 RS, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS 

ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. As assinaturas postadas na proposta 

de adesão do cartão de crédito não despertam dúvidas quanto à sua 

autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), dada a enorme semelhança com os 

documentos juntados aos autos (ID. 5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente 

idêntica com a assinatura firmada em audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não 

havendo que se falar em necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente 

deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. (TJ-DF 07033323920178070010 DF 

0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, verifica-se que a parte 

ré juntou aos autos os documentos apresentados pelo autor no momento 

da contratação, sendo certo que até o comprovante de endereço entregue 

naquela oportunidade, em nome da genitora do autor, é o mesmo juntado 
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com a inicial. OPINO, assim, por rejeitar o pedido da parte autora, por 

entender que a perícia grafotécnica não se faz necessária para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 28280501), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a 

declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, além da 

declaração de inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos como já demonstrado em linhas anteriores, Proposta de Adesão com 

assinatura da parte autora, além de seus documentos pessoais e 

inúmeras faturas que demonstram a utilização, pela parte autora, dos 

serviços prestados pela ré. Comprovou, portanto, a existência da relação 

jurídica e do débito negativado. Em sua impugnação, a parte autora chega 

a mencionar a necessidade de realização de perícia grafotécnica nos 

documentos carreados com a contestação, entretanto, percebe-se que as 

assinaturas constantes nos documentos trazidos com a contestação são 

idênticas àquela aposta na procuração apresentada com a inicial, além 

daquela constante na ata de audiência. Além disso a ré demonstrou, 

através de faturas, o inadimplemento da parte autora, não tendo esta 

comprovado o respectivo pagamento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência 

de relação jurídica, a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta 

forma, restando comprovada a existência de relação contratual, bem como 

a sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito 

negativado, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica 

entre as partes, relação e débito que restaram comprovados. É evidente 

que a parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 12.362,33. 2. Opino por 

INDEFERIR o pedido de perícia grafotécnica e consequente extinção do 

processo feito pela parte autora à impugnação. 3. Opino também pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 4. 

OPINO, por fim, pela CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, , nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se 

as partes, através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010180-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010180-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CHRYSTIAN HENRIQUE VIEIRA DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

permite o art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE 

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Vê-se que a Ré se manifestou acerca 

do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, verifica-se que a Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que 

não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. 

Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré à defesa. FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, ainda, 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não há 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do CPC, deixa claro que, 

“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse 

sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de 

direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a 

parte Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar 

todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob 

pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO 

MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 
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convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

26057795), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em face de BANCO BRADESCARD S/A. Em apertada síntese, 

afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente, negando a existência de dívida com a empresa 

requerida. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, além 

da declaração de inexistência de débito, indenização moral. O réu, por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte reclamante contraiu 

dívida inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe parte ré provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos (ID nº 26129198) Proposta de adesão de cartão assinada pela parte 

autora, além de algumas faturas que demonstram o consumo e a 

existência da relação jurídica, bem como do débito negativado. A parte 

autora, apesar de devidamente intimada, não impugnou os documentos, 

tendo apresentado Recurso Inominado (IDs nº 27621003 e 28012796), 

como se o processo tivesse sido julgado, o que não ocorreu. Assim, além 

da parte autora não ter se manifestado sobre a documentação juntada 

pela ré, também não comprovou o pagamento do valor devido. Em análise 

minuciosa da documentação, é clarividente que a dívida procedeu da 

utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência de débito, o qual, entretanto, foi comprovado pelo réu. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida e, consequentemente, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte ré pretende a condenação da parte autora 

em litigância de má-fé, em razão desta ter supostamente negado a 

existência da relação jurídica entre as partes, o que teria sido desmentido 

pelo réu à defesa. Contudo, a parte autora não nega a existência de 

relação jurídica com o réu, somente do débito. Assim, entendo que não se 

encontra comprovada nos autos qualquer conduta tipificada nos arts. 80 e 

81 do CPC, motivo pelo qual OPINO pelo indeferimento do pedido de 

condenação da parte autora em litigância de má-fé. DISPOSITIVO Posto 

isso, 1. OPINO por REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial e falta de 

interesse de agir arguidas pela ré à contestação. 2. OPINO por reconhecer 

a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus 

da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. 

Opino, contudo, pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016401-13.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALDENYS COSTA RODRIGUES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração da 

inexistência do débito no valor de R$ 2.090,45 e indenização por dano 

moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da 

causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória 

de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do 

valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 12.090,45. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, ainda, 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não há 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do CPC, deixa claro que, 

“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse 

sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de 

direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a 

parte Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte Autora a esgotar 

todos os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob 

pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL OPINO 

por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato apresentado pela parte 

Autora, para comprovar a negativação, uma vez que a empresa ré não 

apresentou qualquer documento que o contrapusesse. Além disso, a 

negativação do nome da parte autora é fato incontroverso nos autos, 

motivo pelo qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DO PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

FORMULADO PELA PARTE AUTORA À IMPUGNAÇÃO Antes de se 

adentrar ao mérito da contenda, é fato que a parte ré, à contestação e 

também a parte Autora, à oportunidade impugnatória (ID nº 28537391), 

suscitaram pela necessidade de realização de perícia grafotécnica no 

contrato apresentado pela Ré, o que afastaria a competência do juizado 

especial para o deslinde da presente. Entendo desnecessária a realização 

de perícia, haja vista que as assinaturas da parte autora constantes nos 

documentos apresentados com a inicial (ID nº 26025593) e a constante da 

ata de audiência (ID nº 28192865) são idênticas às assinaturas dos 
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contratos apresentados pela ré (ID nº 28518723), bem como as 

constantes no próprio documento pessoal da parte autora. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

ÔNUS DA RÉ DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A 

RELAÇÃO JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. PROVA DOS 

AUTOS QUE EVIDENCIA QUE O AUTOR CONTRATOU OS EMPRÉSTIMOS 

QUESTIONADOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. 

ASSINATURA IDÊNTICA À CONSTANTE NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

DO AUTOR. CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS DE 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007970361, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007970361 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS 

ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. As assinaturas postadas na proposta 

de adesão do cartão de crédito não despertam dúvidas quanto à sua 

autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), dada a enorme semelhança com os 

documentos juntados aos autos (ID. 5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente 

idêntica com a assinatura firmada em audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não 

havendo que se falar em necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente 

deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. (TJ-DF 07033323920178070010 DF 

0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) OPINO, assim, por rejeitar o 

pedido da parte autora, por entender que a perícia grafotécnica não se faz 

necessária para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC, 

REJEITANDO, por conseguinte, a preliminar de incompetência arguida na 

defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos 

verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28195865), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCARD S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a ré, além da declaração de 

inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos como já demonstrado em linhas anteriores, Proposta de Adesão com 

assinatura da parte autora, além de seus documentos pessoais e 

inúmeras faturas que demonstram a utilização, pela autora, dos serviços 

prestados pela ré. Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e 

do débito negativado. Em sua impugnação, a autora chega a mencionar a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos 

carreados com a contestação, entretanto, percebe-se que as assinaturas 

constantes nos documentos trazidos com a contestação são idênticas 

àquela aposta na procuração apresentada com a inicial, além daquela 

constante na ata de audiência. Além disso a ré demonstrou, através de 

faturas, o inadimplemento da parte autora, não tendo este comprovado o 

respectivo pagamento. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 

reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência de relação jurídica, 

a qual, entretanto, foi comprovada pela ré. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e existência de dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora afirma em sua petição inicial que desconhece o débito 

negativado, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica 

entre as partes, relação e débito que restaram comprovados. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 12.090,45. 2. Opino por 

REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial, falta de interesse de agir e 

incompetência do juízo. 3. Opino também pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 4. OPINO, por fim, pela 

CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, 

através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015343-72.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CURRIEL MANZOLI REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso 

ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento 

de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de 

admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser 

interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise do 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser 

indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência de ID nº 27557815), reportou-se à 

impugnação, na qual foi omissa com relação ao tema e a parte ré requereu 

o julgamento antecipado da lide. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Alega 

a parte autora que, no mês de setembro de 2019, realizou matrícula no 

curso de Licenciatura em Educação Física junto à parte ré, sendo que 

pagou o valor de R$ 60,18 de taxa de matrícula, sendo informado 

posteriormente que não houve formação de turma para início do curso, 

motivo que o levou a pedir o cancelamento da matrícula, bem como o 

estorno da taxa de matrícula. Sustenta que até o presente momento não 

houve o estorno do valor, bem como a empresa Ré começou a enviar os 

boletos referentes às cobranças da mensalidade do curso. Assim, 

ingressou com a presente ação, pleiteando, a título de antecipação de 

tutela, que a empresa ré seja compelida a cessar as cobranças referentes 

à mensalidade do curso, bem como a retirada de seu nome dos cadastros 

restritivos de crédito, pugnando, ainda, a devolução em dobro do valor 

cobrado indevidamente, no valor de R$ 2.054,88 e indenização por danos 

morais. Liminar indeferida (ID nº 25758907). Oportunizada a conciliação, 

as partes compareceram à audiência, porém, optaram por prosseguir com 

a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 

25758907 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. A parte 

autora juntou (ID nº 25733685) o pedido de cancelamento da matrícula e 

solicitação de devolução do valor pago, feito no dia 14/09/2019. Ainda, 

comprovou, mediante apresentação de notas fiscais, o pagamento do 

valor de R$ 60,18 (ID nº 25733662), e de R$ 316,20 (ID nº 25733671). A 

Ré, na oportunidade defensiva, aduz que não houve pedido de 

cancelamento da matrícula por parte do autor, bem como que este estaria 

cursando e frequentando o curso regularmente, usufruindo dos serviços 

por ela prestados, pugnando pela improcedência da ação. Contudo, a 

parte ré não impugnou qualquer dos documentos acima referidos, motivo 

pelo qual entendo que o pedido de cancelamento de ID nº 25733685 foi, de 

fato, recebido pela instituição ré em 14/09/2019. Além disso, a parte ré não 

juntou qualquer documento que corroborasse com as suas alegações. 

Limitou-se a juntar relatórios expedidos unilateralmente, os quais não 

comprovam que o autor tenha frequentado qualquer aula, participado de 

qualquer atividade ou realizado qualquer avaliação na instituição ré. 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, ainda 

mais quando a parte autora juntou, desde a petição inicial, o pedido de 

cancelamento da matrícula que aqui se discute. Assim, a Ré não 

demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado 

pela parte Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar 

a existência da cobrança após o pedido de cancelamento e a não 

devolução do valor pago pelo autor até então, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurada a falha na prestação de serviço e o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

cobrança e suspensão indevidas, razão pela qual OPINO por DETERMINAR 

QUE A RÉ CESSE IMEDIATAMENTE TODA E QUALQUER COBRANÇA 

REFERENTE AO CURSO CUJA MATRÍCULA FOI CANCELADA PELO 

AUTOR, bem como DECLARAR a nulidade de qualquer cobrança de 

serviços cancelados pela parte autora, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). No que tange ao pedido de retirada do nome do 

autor dos cadastros restritivos de crédito, OPINO por JULGÁ-LO 

improcedente, haja vista não haver qualquer comprovação nos autos de 

que a ré tenha negativado o nome do autor. Prosseguindo, tendo em vista 

o cancelamento da matrícula, o autor faz jus à devolução dos valores 

pagos. Entretanto, em que pese o autor solicitar a devolução do valor de 

R$ 2.054,88, não há qualquer alegação na inicial ou qualquer documento a 

ela juntado que reflita o valor pretendido. Como dito em linhas anteriores, o 

autor somente comprovou o pagamento do valor de R$ 60,18 (ID nº 

25733662), e de R$ 316,20 (ID nº 25733671). Assim, com relação aos 

danos materiais, entendo que a parte autora deve ser restituída no 

montante de R$ 376,38 de forma simples, uma vez que não se tratou de 

cobrança indevida, mas de devolução de valor pago em razão do pedido 

de cancelamento da matrícula. Por fim, no que concerne aos danos 

morais, entendo que a razão não acompanha a parte autora, uma vez que 

não vislumbro no presente caso qualquer abalo ou ofensa à sua honra e à 

sua moral. A simples cobrança indevida, sem que tenha havido maiores 

desdobramentos e sequer inscrição do nome da parte autora nos 

cadastros restritivos de crédito, por si só, não é capaz de gerar qualquer 

dano moral a ser indenizado. Neste sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. Simples 

contrariedade, aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude 

para causar ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano 

moral não é devido.Com a mera cobrança de dívida inexistente, sem 

inscrição, não há dano material a ser ressarcido.Apelo não provido.

(Apelação Cível, Nº 70082688367, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019) 

(TJ-RS - AC: 70082688367 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de 

Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/11/2019) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO 

MORAL INEXISTENTE. Simples contrariedade, aborrecimento ou mero 

dissabor não possuem magnitude para causar ofensa a direito da 

personalidade. Nessas hipóteses o dano moral não é devido.Com a mera 

cobrança de dívida inexistente, sem inscrição, não há dano material a ser 

ressarcido.Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 70082688367, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Julgado em: 31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082688367 RS, Relator: Marcelo 

Cezar Muller, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data 

de Publicação: 18/11/2019) RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA 

INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. Simples contrariedade, 

aborrecimento ou mero dissabor não possuem magnitude para causar 

ofensa a direito da personalidade. Nessas hipóteses o dano moral não é 

devido.Com a mera cobrança de dívida inexistente, sem inscrição em 

órgão de proteção ao crédito, não há dano moral a ser ressarcido. 

Sentença mantida. Honorários advocatícios adequadamente fixados.Apelo 

não provido.(Apelação Cível, Nº 70082505785, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 

31-10-2019) (TJ-RS - AC: 70082505785 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, 

Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: 18/11/2019) OPINO, assim, por JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes, 1. 1. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em 

favor da parte Autora à Decisão de ID nº 25758907. 2. 2. OPINO pela 
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procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, 

DETERMINANDO QUE A RÉ CESSE IMEDIATAMENTE TODA E QUALQUER 

COBRANÇA REFERENTE AO CURSO CUJA MATRÍCULA FOI CANCELADA 

PELO AUTOR, bem como DECLARAR a nulidade de qualquer cobrança dos 

serviços cancelados pela parte autora, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 3. 3. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para assegurar o 

direito da parte Autora à restituição do valor pago, no montante de R$ 

376,38, condenando a Ré à ressarci-lo. Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a serem contados a partir da 

citação (12/11/2019) e correção monetária, a partir do efetivo pagamento 

(set/2019). 4. 4. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação supra. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019254-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DONATO MAGALHAES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019254-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDO DONATO MAGALHAES REIS REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DO 

VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, 

V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso 

concreto, havendo representação técnica por Advogado, tendo deixado o 

valor do dano moral ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, 

para o teto dos juizados especiais, à ocasião da distribuição da demanda. 

Além disso, verifico que a parte autora indicou como parâmetro para 

quantificação do dano moral pretendido um julgado que fixou os danos 

morais em 100 salários mínimos. Sendo certo que o dano moral deve ser 

quantificado pela parte autora na inicial e, ainda, tendo em vista o teto 

permitido em juizados especiais, OPINO por corrigir de ofício e fixar o valor 

da causa em R$ 39.920,00. GRATUIDADE A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO Tem-se que a Ré sustenta a necessidade de perícia no contrato 

por ela juntado com a defesa, a fim de verificar a autenticidade da 

assinatura do autor. Contudo, vê-se que o autor, em sua manifestação de 

ID nº 29022115, não impugnou referido documento, não havendo 

controvérsia acerca da assinatura nele constante. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de incompetência arguida pelo réu à defesa. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada 

(Audiência de ID nº 28842021) sobre a produção de outras provas ou a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à 

contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. indenização por danos morais em face de 

BANCO ITAUCARD S/A. Em apertada síntese, afirma a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

no valor total de R$ 1.597,02, alegando que desconhece a dívida com o 

banco réu. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, além 

da declaração de inexistência do débito, indenização moral. O Banco réu, 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte autora contraiu 

dívida inadimplida e, que, portanto, a negativação de seu nome foi legítima. 

Além disso, o banco réu juntou contrato de abertura de conta corrente, 

além de documentos que comprovam a contratação, mediante utilização de 

cartão e senha pessoal, de uma renegociação de dívida, quando foi 

liberado na conta da parte autora o valor de R$ 3.000,00. A parte autora, 

após a apresentação da defesa, apresentou impugnação como se os 

documentos acima mencionados não tivessem sido juntados à defesa, não 

havendo impugnação com relação aos mesmos e, mais uma vez, defende 

a inexistência de relação jurídica entre as partes. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde 

o réu está mais apto a provar o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe ao Réu provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedor de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas 

podem ser consideradas como fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo, a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. O réu, em sua contestação, juntou aos autos o 

contrato que comprova o vínculo entre as partes, demonstrando a 

contratação de empréstimo com saldo devedor a ser adimplido. A parte 

autora não impugnou, de fato, a contestação e documentos a ela 

acostados, limitando-se a dizer que a relação jurídica e o débito não foram 

comprovados, o que não corresponde com a verdade, como já exposto 

alhures. Em análise da situação acima evidenciada, é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços do réu pela parte autora. 

Outrossim, a parte autora nega a existência da dívida e da relação jurídica, 

as quais, entretanto, foram comprovadas pelo réu. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual, do débito, bem como de 

sua inadimplência, não há que se falar em negativação indevida e 

consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de 

débito e, tampouco, dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A 

parte autora ingressou com a presente ação alegando desconhecer a 

origem da dívida com o réu, sendo este juntou aos autos contrato que 

demonstra a existência da relação jurídica e o demonstrativo do débito. É 

evidente que a parte demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados 

pelo demandado e os fatos constantes dos autos são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa e 

demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, 
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OPINO pela condenação da parte Reclamante ao pagamento das custas 

do processo, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO 

Posto isso: 1. OPINO por RETIFICAR o valor da causa para fixá-lo em R$ 

39.920,00.( trinta e nove mil novecentos e vinte reais). 2. OPINO por 

REJEITAR a preliminar de incompetência do juizado arguida pela ré à 

defesa. 3. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 4. OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da parte reclamante 

ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa,nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1015456-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE CANDEIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015456-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANE CANDEIA FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 27573838), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com a negativação em seu nome oriunda do 

Banco Réu, nos valores de R$ 285,71, R$ 278,10 e R$ 315,32, todos 

disponibilizados em 21/09/2019, cuja origem aduz desconhecer. Liminar 

deferida à Decisão de ID nº 25812559, para retirada do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão DEFERIDA à Decisão de ID nº 25812559 

OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. À defesa, o Réu se manifesta com a juntada dos contratos 

supostamente firmados pela Autora, bem como com os documentos 

apresentados no momento das contratações. A parte autora impugna as 

assinaturas constantes no contrato, asseverando que o caso se tratou de 

fraude, já que perdeu seus documentos, de acordo com o Boletim de 

Ocorrência juntado com a inicial. Em que pese o Boletim de Ocorrência (ID 

nº 25762527) ter sido lavrado em data posterior às assinaturas dos 

contratos, observa-se algumas particularidades que chamam atenção nos 

contratos juntados pela ré (IDs 27655643, 27655644 e 27655646). Pelas 

alegações da defesa, foram firmados dois contratos no dia 16/03/2019 e 

um contrato no dia 22/03/2019, sendo que os documentos são bastante 

diferentes entre si, além de terem sido celebrados por agentes 

correspondentes diferentes. Além disso, o endereço fornecido como 

sendo da parte autora (na cidade de Rondonópolis) é completamente 

diferente do comprovado pela autora na inicial. Friso que o Boletim de 

Ocorrência lavrado em 18/04/2019 também consigna o endereço da autora 

como sendo na cidade de Cuiabá. De mais a mais, é notória a diferença 

das assinaturas constantes nos contratos com a própria assinatura do 

documento de identificação utilizado no momento da contratação, pois se 

verifica que no documento utilizado para a contratação, a grafia da 

assinatura da parte autora tende a inclinar para a esquerda e a grafia das 

assinaturas do contrato tendem a inclinar para a direita. Ainda, 

comparadas com todas as demais assinaturas da parte autora constantes 

dos documentos existentes nos autos, é flagrante a divergência delas 

com as assinaturas constantes nos contratos juntados com a defesa. 

Dessa feita, neste caso específico, apesar do contrato e documentos 

apresentados, não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo 

Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, ante a fraude realizada com os 

documentos da Autora. Comportamento que, por si só, fere a própria 

política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. 

Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se alegações que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer 

legitima a negativação flagrantemente indevida, e decorrente de clara 

fraude. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência 

no lidar com a consumidora, seja por não propiciar a segurança que 

deveria ser precípua à relação bancária, seja por negativar indevidamente 

o nome da Autora por débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar, 

ou mesmo por permitir que terceiros, firmassem contratos em seu nome, 

sem adotar as cautelas devidas para conferência de documentações. E é 

exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. A jurisprudência pátria assim entende: RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ASSINATURA DA PARTE AUTORA DIVERSA 

DA CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO DAS FATURAS DIVERGENTE 

DO QUE RESIDE A AUTORA. FRAUDE. PRELIMINARES RECURSAIS 

AFASTADAS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM QUE SE 

AFIGUROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EX VI DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (,Número do Processo: 

80012779620168050014, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS 

SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 19/02/2019) (TJ-BA 

80012779620168050014, Relator: LEONIDES BISPO DOS SANTOS SILVA, 

6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2019) EMENTA RECURSO 

INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A PARTE RÉ NÃO LOGROU ÊXITO EM 

COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUE MOTIVOU A NEGATIVAÇÃO 

DO NOME DA PARTE AUTORA. O CONTRATO JUNTADO PELO BANCO 

ACIONADO CONSTA UMA ASSINATURA TOTALMENTE DIVERGENTE 

DAQUELA QUE PERTENCE À PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO 

RELATIVO A FRAUDES ¿ SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO ¿ ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O MONTANTE RELATIVO AOS 

DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
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(,Número do Processo: 80008103720188050018, Relator (a): LEONIDES 

BISPO DOS SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 19/02/2019 

) (TJ-BA 80008103720188050018, Relator: LEONIDES BISPO DOS 

SANTOS SILVA, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/02/2019) E, 

nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do 

CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, 

culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em 

comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com que se 

revista de verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao 

acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o 

nexo causal que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela 

Autora. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o 

ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$ 285,71, R$ 278,10 e 

R$ 315,32, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

tornar definitiva a liminar deferida à Decisão de ID nº 25812559 no sentido 

de exclusão definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos e 

crédito, mantendo a multa de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, no valor 

acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS 

MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são 

suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral 

sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte 

Autora a sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu 

nome exposto à negativação infundada, demonstrando a clara negligência 

da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão 

Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral 

configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a 

indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso 

inominado 3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte Ré ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por RATIFICAR a 

inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão 

de ID nº 25812559. 2. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS 

VALORES DE R$ 285,71, R$ 278,10 e R$ 315,32, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 3. OPINO por tornar definitiva a liminar deferida à 

Decisão de ID nº 25812559 no sentido de exclusão definitiva do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos e crédito, mantendo a multa de R$ 

2.000,00 para o caso de descumprimento. 4. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das 

negativações aqui discutidas, no valor acima apontado, caso o réu não o 

faça. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (21/09/2019) e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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MILIANE ANDREA FLEURY (REQUERENTE)
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ALAN FERNANDES PIMENTA OAB - MT25873/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017986-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALAN FERNANDES PIMENTA, MILIANE ANDREA FLEURY 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência ID nº 28538589), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Anota-se que é pacífico o entendimento 

de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide do Código de 

Defesa do Consumidor, já que parte Autora e Ré se amoldam aos 

conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no artigo 2º e 3º do 

aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a jurisprudência pátria 

quanto à relação de consumo existente entre as partes no transporte 

aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.” 

(DORIGATTI, Nelson. Procedimento do Juizado Especial Cível 

246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) Reconhecida a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da parte Autora, 

consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta pelos Autores em desfavor da Ré, na qual os 

autores alegam, em síntese, que adquiriram bilhetes aéreos da ré para 
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voar no dia 23/09/2017 do Rio de Janeiro/RJ para Cuiabá/MT, com escala 

em Brasília/DF. Sustentam que o primeiro voo transcorreu normalmente, 

contudo, ao chegarem em Brasília/DF, o voo que deveria sair para 

Cuiabá/MT às 09h35min foi sendo adiado por várias vezes, sendo que às 

16h00 daquele dia o voo estava previsto para sair às 20h22min. 

Sustentam que, por fim, o voo foi cancelado. Os autores reclamam da 

assistência precária prestada pela ré, afirmando que a alimentação 

disponibilizada era insuficiente e o hotel para o qual os autores foram 

encaminhados era de péssima qualidade, sendo que um outro grupo de 

passageiros foi encaminhado para um hotel quatro estrelas. Requerem, 

assim, indenização pelos danos morais que alega terem sofrido. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa 

tempestiva, argumentando que voo teria sofrido alterações e o 

cancelamento em razão problemas meteorológicos, bem como que prestou 

todas as informações necessárias aos autores acerca dos atrasos e 

cancelamento e, ainda, que prestou toda assistência material, pleiteando 

pela improcedência dos pedidos autorais. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em 

tela, analisando os argumentos e documentos apresentados pelas partes, 

entendo que a Ré agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de 

Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda legal. Ora, quando o 

consumidor adquire passagens aéreas, tem a expectativa de serem 

prestados serviços de qualidade, seja nas informações repassadas pelas 

empresas, seja no transporte propriamente dito, e, principalmente, quanto 

ao trajeto e horário contratados. Cumpre observar que o alegado problema 

meteorológico não retira da empresa ré a responsabilidade de prestar um 

serviço de qualidade aos seus clientes. Além disso, deveria a ré ter 

prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o que não 

foi feito. Apesar de a ré afirmar que prestou total assistência ao autor, não 

houve qualquer impugnação com relação aos fatos narrados na inicial, 

tampouco aos documentos juntados pelos autores. Em se tratando de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direto do autor, caberia à ré 

comprová-lo, o que não foi feito nos autos. Vê-se pelo relato dos autores, 

também não impugnado, que os passageiros da ré que estavam na mesma 

situação e precisariam pernoitar em Brasília/DF foral divididos em dois 

grupos, sendo que o primeiro foi encaminhado para um hotel quatro 

estrelas, enquanto o segundo, do qual pertenciam os autores, foi 

encaminhado para um hotel de péssima qualidade. Consoante se verifica 

pelas fotografias de ID nº 26425730, o hotel para o qual os autores foram 

encaminhados, de fato, não era somente muito simples, aparentando ser 

de qualidade muito duvidosa, já que havia, somente na recepção, três 

insetos (baratas) mortos no chão. Além disso, os autores, membros do 

clube smiles (clube de pontuação da ré) na categoria mais elevada, qual 

seja, diamante, por certo esperavam receber da ré, no mínimo, o mesmo 

tratamento que todos os demais clientes estavam recebendo ao serem 

encaminhados para um hotel quatro estrelas. Assim, em que pese não 

haver qualquer determinação legal que disponha acerca da qualidade da 

acomodação a ser providenciada pela ré nesse tipo de situação, entendo 

que no caso dos autos restou comprovada a preterição dos autores em 

virtude dos demais clientes, além do que a assistência que a ré alega ter 

prestado, de fato, não correspondeu a uma assistência satisfatória e 

adequada. Neste sentido: Apelação – Transporte aéreo nacional – Voo 

cancelado – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do 

pedido. Irresignação, do autor, parcialmente procedente. Responsabilidade 

da transportadora ré se subordinando ao Código de Defesa do 

Consumidor. Hipótese em que o autor teve o voo cancelado, foi realocado 

em voo com partida no dia seguinte, e não recebeu assistência adequada 

da ré. Atraso de mais de quatorze horas na chegada ao destino final. 

Perda de um dia inteiro de férias. Dano moral bem reconhecido. 

Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 5.000,00, 

comportando majoração para a importância de R$ 9.000,00, consideradas 

as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Sentença 

parcialmente reformada, com a majoração da indenização. Dispositivo: 

Deram parcial provimento à apelação. (TJ-SP - AC: 

10202604820188260003 SP 1020260-48.2018.8.26.0003, Relator: Ricardo 

Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 27/06/2019, 19ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019) Não se olvide que a ré 

sequer contestou o fato da alimentação por ela fornecida ter sido 

insuficiente para o período em que os autores tiveram que permanecer 

esperando para poder embarcar. Assim, pela logística do direito do 

consumidor, e por tudo mais que consta nos autos, entendo que a Ré, ao 

fornecer seus serviços ao consumidor, se compromete pela qualidade 

dentro dessa cadeia da relação de consumo. Em agindo da forma como 

agiu, a Ré cometeu ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou 

toda a dinâmica da relação de consumo, bem como os principais direitos 

do consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, 

informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva 

reparação de dano moral, preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito, consoante acima explanado, praticado pela 

Ré, em desfavor do Autor. E, analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, vislumbro que a angústia e o desgaste causados nos Autores, a 

falta de qualidade dos serviços prestados pela Ré, extrapola a esfera do 

mero dissabor, e certamente são considerados danos morais in re ipsa. 

Ora, quando se contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se a 

expectativa de cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao 

contrário, os serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso 

quebra a expectativa, e passa no consumidor a sensação de 

insegurança. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 

previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 

serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 

aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e 

o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os 

fatos. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do 

C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor. DISPOSITIVO 

Pelo exposto e fundamentado, após a análise dos argumentos e provas 

colacionados por ambas partes, sem preliminares a serem enfrentadas: 1. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 2. OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por 

condenar a Ré a indenizar os Autores por danos morais, no valor que 

OPINO por arbitrar em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir desta data, e acrescidos de 

juros de mora de 1% desde a citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 
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do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018035-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES 

REQUERIDO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 28540756) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

presente caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em adequação ao artigo 

6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Em síntese, a 

parte autora ingressou com a presente ação alegando que possui junto ao 

réu dois planos de aposentadoria Brasilprev Junior VGBL, registrados sob 

números 9.384.220-1 e 9.38.221-X, sendo que solicitou o resgate dos 

referidos planos no dia 13/02/2019, tendo informado, para tanto, os dados 

bancários da Caixa Econômica Federal, agencia 686-6, conta poupança 

1323124-2, para transferências dos valores devidos. Sustenta que o réu 

não efetuou a transferência sob o argumento de que a mesma não poderia 

ser efetivada em conta poupança, mas somente em conta corrente ou 

cheque a ser enviado por carta registrada. Sustenta que tentou de todas 

as formas solicitar o resgate de uma forma que fosse viável para ambas 

as partes, tendo, inclusive, buscado o intermédio do PROCON e, ainda 

assim, o réu se recusa a efetuar o repasse dos valores para a autora. 

Assim, ingressou com a presente ação objetivando que o resgate dos 

valores aplicados, no valor atualizado de R$9.696,74(nove mil seiscentos 

noventa seis reais e setenta quatro centavos) seja realizado, pleiteando, 

ainda, indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, as 

partes compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em 

defesa tempestiva o Réu afirma que o motivo do resgate não ter sido 

efetivado pois a Autora indicou uma conta para pagamento que não era de 

sua titularidade e assim, ante a divergência dos números de CPF 

verificadas, os resgates não foram pagos, sustentando a culpa exclusiva 

da autora, a legalidade de suas condutas e requerendo a improcedência 

da ação. Pois bem. Analisando os fatos sob a ótica de ambas as partes, 

tem-se que, apesar do Réu ter informado na defesa que o resgate não foi 

realizado em razão da autora ter indicado conta que não era de sua 

titularidade, tal fato obviamente não corresponde com a verdade. 

Consoante se verifica pela resposta dada pela Ouvidoria do próprio réu 

(Doc. de ID nº 26436885 – páginas 11 a 15 / 22), o motivo dado por ele 

para a não concretização do resgate, de fato, foi a impossibilidade de 

transferência do valor para poupanças de outros bancos que não o 

Banco do Brasil. Ainda, conforme se verifica nos documentos de ID nº 

26434876 e 26436879, o CPF e a conta neles indicada pertencem à 

autora, contudo, a conta se trata de conta poupança. Ressalta-se que a 

defesa do réu não opõe qualquer óbice para que o resgate solicitado pela 

autora seja realizado através de conta poupança na CEF. Além disso, não 

se verifica nas propostas de adesão de ID nº 28508526 e 28508531 

qualquer informação neste sentido, não havendo qualquer indício nos 

autos de que a autora tenha sido informada acerca das restrições para a 

realização dos resgates. Neste caso específico, entendo que o Réu não 

comprovou qualquer motivo plausível para obstar o repasse dos valores 

para a parte autora. Não houve, inclusive, a observância à transparência 

na relação de consumo, com as informações claras e precisas, 

previamente, ao consumidor. Da análise das condutas do Réu, em 

momento algum viu-se o respeito à função social ou à boa fé do contrato. 

Pelo contrário, o modo com que o Réu agiu, demonstrou total violação aos 

direitos basilares da autora, previstos no artigo 6º, III, IV, V e VI do Código 

de Defesa do Consumidor, pois, deixou de prestar informação clara e 

adequada sobre o serviço, aplicou método desleal ao consumidor, com a 

negativa de repassar os valores que são dele por direito. Assim, o 

contexto probatório formado neste processo não nos permite legitimar a 

recusa de transferência dos valores solicitados pela autora ao réu, pois o 

mesmo não logrou êxito em comprovar as suas razões ou o atendimento 

digno e transparente ao consumidor. Logo, por todas as esferas que se 

analisem os fatos, tem-se a violação, pelo Réu, da dinâmica da relação de 

consumo, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois 

viola a Política Nacional da Relação de Consumo, que, no artigo 4º do CDC, 

assegura a segurança e transparência às relações, e viola, ainda, o artigo 

6º, III, IV, V e VI do CDC, que garante ao consumidor o direito à informação 

adequada e clara, prevenção dos danos morais, e a boa fé que deveria 

pairar nas relações de consumo. A atitude é, ainda, considerada prática 

abusiva, nos termos do artigo 39, II do CDC, ao recusar, de maneira 

imotivada, atendimento ao consumidor. Consequentemente, a recusa de 

transferência ocorrida no presente caso configura ato ilícito nos termos do 

artigo 186 do C.C., e somente reforça a vulnerabilidade da Autora frente 

ao poderio econômico do Réu, estando presente o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), posto que, não fosse a negativa 

do réu em efetuar a transferência dos valores nos moldes solicitados pela 

autora, os danos não teriam ocorrido. Em casos semelhantes, tem se 

posicionado a jurisprudência pátria: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. 

RESGATE DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA. INJUSTA RECUSA DE 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Ação indenizatória ajuizada em razão de 

negativa de resgate de planos de previdência complementar. 2- Presentes 

os requisitos do dever de indenizar. 3- Falta de informação clara às 

clientes sobre o prazo e condições de resgate. 4- Dano moral gerado pela 

angústia de não contar com os recursos que as autoras necessitavam em 

momento financeiro difícil, o que vai além de simples aborrecimento. 5- 

Indenização fixada em valor módico de R$ 2.000,00 para cada autora, 

merecendo ser mantida em atenção aos princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJ-RJ - APL: 

00261803920148190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 

VARA CIVEL, Relator: ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS, Data de 

Julgamento: 01/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/02/2017) A situação trazida à baila com a presente ação certamente 

configura ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do C.C., pois violam 

toda a dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 

6º, III, IV e VI do CDC. Assim, verificada a verossimilhança das alegações 

da parte autora e, evitando causar-lhe maiores prejuízos, já que os 

valores que lhe pertencem estão retidos no réu, OPINO por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido de Obrigação de Fazer, determinando que o réu 

promova a transferência dos valores disponíveis para resgate nos planos 

de aposentadoria Brasilprev Junior VGBL, registrados sob números 

9.384.220-1 e 9.38.221-X para a conta indicada pela autora, (BANCO 

SICOOB, AGÊNCIA 4425, CONTA CORRENTE 18.543-4, favorecida GEANE 

CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES), no prazo de cinco dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 5.000,00. No que tange aos 

danos morais, entendo que a conduta do Réu, como já exposto acima, 
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feriu os direitos da parte autora, causou-lhe uma instabilidade financeira 

que extrapola o limite do razoável e lhe causa insegurança suficiente a lhe 

causar danos, os quais OPINO por reconhecê-los na modalidade in re 

ipsa, e por deferi-los, vez que o Réu não logrou êxito em demonstrar fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Autora, sequer 

demonstrou tê-la atendido de maneira compatível aos ditames do código de 

defesa do consumidor. E, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”, (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não fosse a conduta do 

Réu, os danos não teriam se configurado. Definido o ato ilícito, o dano 

moral, a responsabilidade do Réu e o nexo causal que os une, resta fixar 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Para o 

arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns critérios, como 

a situação econômica do lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

da conduta e as circunstâncias que envolvem o caso. No caso em tela, 

deve-se levar em consideração a ausência de justa causa para a não 

transferência dos valores nos moldes solicitados pela autora, a ausência 

de atendimento qualitativo, a ausência de qualquer providência para mitigar 

os danos sofridos e, ainda, a insistência na prática ilícita aqui verificada, 

mesmo após a autora ter procurado o PROCON para tentar se fazer valer 

de seu direito. Nesse sentido, levando em consideração todas essas 

peculiaridades, bem como os argumentos de ambas as partes, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do 

Banco autor das ofensas, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio 

da equidade, o que representa um equilíbrio que não significa 

enriquecimento ilícito à vítima e gera ao Réu um impacto suficiente para 

impedi-lo de reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. 

DISPOSITIVO Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra, sem preliminares suscitadas 

pelo Réu, NO MÉRITO, OPINO POR: 1. RECONHECER a incidência da 

legislação de consumo e a vulnerabilidade da Autora, para DEFERIR a 

inversão do ônus probatório em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. 2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de Obrigação de Fazer, 

determinando que o réu promova a transferência dos valores disponíveis 

para resgate nos planos de aposentadoria Brasilprev Junior VGBL, 

registrados sob números 9.384.220-1 e 9.38.221-X para a conta indicada 

pela autora, (BANCO SICOOB, AGÊNCIA 4425, CONTA CORRENTE 

18.543-4, favorecida GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES), 

no prazo de cinco dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 

5.000,00. 3. Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a 

responsabilidade do Réu, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, 

para reconhecer os danos morais de responsabilidade do Réu, e por 

CONDENÁ-LO, ao pagamento de indenização à autora, que OPINO arbitrar 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) 

e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a citação (28/01/2020), e a correção monetária, a partir da prolação 

desta sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018436-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KAMILY NAYARA SOARES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Da análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

28609791), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Alega 

a parte Autora que possui uma Conta Bancária junto a reclamada, Conta 

salário nº. 0033 3466 000010978259, a qual foi aberta para recebimento 

de seu salário e que, desde a data de 25/09/2019, o banco réu 

BLOQUEOU sua conta sem haver nenhuma comunicação prévia à Autora, 

impedindo-lhe de sacar seu salário e efetivar demais pagamentos de 

outras modalidades financeiras. Requer, assim, que o réu seja compelido a 

desbloquear a sua conta, bem como pleiteia indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, 

optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR, com fundamento no art. 

6º, VIII do mencionado diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte 

Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a 

legalidade de suas condutas. Limitou-se a argumentar que efetivou o 

bloqueio da conta corrente da parte Autora para apuração de 

irregularidades, em razão do recebimento de valores, na referida conta, do 

montante de R$5.000,00, no dia 10/09/2019, tendo realizado o bloqueio em 

razão da contestação realizado pelo cliente, advindo do Banco do Brasil. 

Sendo assim, sustenta que procedeu com o bloqueio temporário para 

verificação, a fim de prevenir e combater eventuais irregularidades 

detectadas nas contas do cliente, entendendo que a sua postura foi 

legítima. Contudo, a parte ré não junta qualquer comprovação das suas 

alegações, não há qualquer comunicado de irregularidade ou, ainda, 

qualquer Boletim de Ocorrência produzido pelo suposto cliente lesado. 

Ainda, o banco réu informa que o bloqueio foi temporário, mas sequer 

alegou, muito menos comprovou, que a conta da autora tenha sido 

desbloqueada. Ainda, o réu sequer mencionou qual teria sido o resultado 

da averiguação realizada nas operações discutidas nesta lide. 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos qualquer documentação que legitimasse a sua conduta em bloquear 

a conta da autora. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência do bloqueio, razão 

pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal o próprio 

bloqueio indevido, razão pela qual OPINO por DETERMINAR que o réu 
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promova o imediato desbloqueio da conta da autora (Conta salário nº. 

0033 3466 000010978259), no prazo de 24 horas, sob pena de multa fixa 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar 

a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a 

obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver sua conta 

bloqueada sem qualquer justificativa plausível, demonstrando a clara 

negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a 

jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA 

OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO. Considerando o bloqueio de conta 

corrente da parte autora em razão da suspeita de fraude, e que foi 

determinada a inversão do ônus da prova, competia ao banco réu a 

comprovação da contestação da operação supostamente fraudulenta. 

Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o 

bloqueio da conta e do seu respectivo saldo. (TJ-MG - AC: 

10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

03/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019) RESPONSABILIDADE CIVIL. 

BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POR SUSPEITA DE 

FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. I - O banco 

responde pelos danos causados, em razão de risco assumido, só se 

isentando dessa responsabilidade se restar provada culpa grave do 

cliente, caso fortuito ou força maior. II - Tendo a autora juntado cópia de 

contrato que justifica a transferência de valores para sua conta, cabia ao 

réu comprovar a existência da fraude e o envolvimento da autora, ônus do 

qual não se desincumbiu. III - Ainda que os procedimentos iniciais, tomados 

pelo banco, pudessem ser considerados legítimos, como fruto da 

necessidade de avaliação da regularidade das operações, a falta de 

comunicação e o descaso na apuração dos fatos são capazes de gerar 

frustrações, indignação e outras alterações no estado anímico e passíveis 

de gerar dano moral. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 

00008806720178070020 DF 0000880-67.2017.8.07.0020, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 22/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2019) DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. BLOQUEIO AO ACESSO À CONTA 

CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. PROCRASTINAÇÃO DO 

IMPEDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. 

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. I - O banco responde pelos 

danos causados, em razão de risco assumido, só se isentando dessa 

responsabilidade se restar provada culpa grave do cliente, caso fortuito 

ou força maior. II - Não há como afastar a responsabilidade pelos danos 

morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o 

acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, não 

comprova a culpa exclusiva do correntista pela restrição indevida e 

mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo. III - O banco cuja 

conduta se limita a solicitar o estorno de valores oriundos de conta nele 

mantida e fraudulentamente transferidos para a conta do autor não tem 

responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em virtude de ausência 

de nexo causal. O direito civil adota a teoria da causalidade adequada ou 

da causa direta e imediata. IV - O valor a ser fixado pelos danos morais 

deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, 

observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a 

natureza e a extensão do dano. A indenização não pode ser tão grande a 

ponto de traduzir enriquecimento ilícito, nem tão pequena que se torne 

inexpressiva. V - Deu-se provimento ao recurso do autor. (TJ-DF 

07003789320178070018 DF 0700378-93.2017.8.07.0018, Relator: JOSÉ 

DIVINO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2019) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte Ré ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, NO MÉRITO, OPINO por: 1. 

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e por deferir a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora. 2. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DETERMINAR que o réu promova o imediato desbloqueio da conta da 

autora (Conta salário nº. 0033 3466 000010978259), no prazo de 24 

horas, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (25/09/2019) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018836-57.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALEXSANDRA FIGUEIREDO OLIVEIRA FERREIRA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Tem-se que a Ré sustenta a 

necessidade de perícia no contrato juntado à defesa, a fim de verificar a 

autenticidade da assinatura da parte autora. Contudo, vê-se que a autora 

não nega a assinatura do contrato, mas, desde a inicial, sustenta o não 

recebimento do cartão, não havendo controvérsia acerca da assinatura 

constante no documento apresentado pela parte ré. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de incompetência arguida pelo réu à defesa. 

PRESCRIÇÃO Observa-se que a Ré suscitou a existência de suposta 

prescrição dos direitos da parte Autora, por terem se passado mais de 

três anos da negativação. No entanto, entendo que a negativação aqui 

discutida é atual, e permanece até a presente data, razão pela qual OPINO 

por afastar a aludida prejudicial de mérito. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Da análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 
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convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

28195121), requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, 

requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

entendo ser desnecessária no caso em apreço, uma vez que a autora não 

nega a assinatura do contrato, mas sustenta o não recebimento e 

desbloqueio do cartão, fatos estes que somente podem ser contrapostos 

com o comprovante de entrega do cartão à autora, ou seja, demanda 

prova essencialmente documental. Outrossim, “(...) a produção probatória 

se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz 

rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância 

para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 502,17, cuja origem 

aduz desconhecer. Sustenta que chegou a efetuar a contratação de 

cartão de crédito oferecido pelo réu, contudo, afirma que jamais recebeu o 

cartão em sua casa e, portanto, jamais o desbloqueou e utilizou. Assim, 

requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, 

optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada entre as partes 

é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR, com fundamento no art. 

6º, VIII do mencionado diploma legal. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte 

Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a entrega 

do cartão à parte autora. Trouxe aos autos o contrato firmado entre as 

partes, mas sequer se manifestou sobre a alegação da parte autora sobre 

o não recebimento da tarjeta e o seu consequente não desbloqueio. 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o comprovante de entrega do cartão, o qual originou a dívida que 

subsidiou a negativação, principalmente quando a Autora negou o 

recebimento. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo 

ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 502,17, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que o réu tome as providências necessárias para 

retirar o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, 

sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à 

conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

26625826. Assim sendo, a existência de inscrição posterior também deve 

sopesar no momento da fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso 

Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado 

Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO 

S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e 

sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar a 

preliminar de falta de incompetência do juízo arguida pela ré à 

contestação. 2. OPINO por AFASTAR a prejudicial de mérito da prescrição 

levantada pela ré à defesa. NO MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes e por deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da parte Autora. 4. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 502,17, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o réu tome as providências 

necessárias para retirar o nome da parte autora dos cadastros restritivos 

de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (30/04/2015) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 390 de 716



nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017710-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ZENILDA FATIMA SOUZA DA CRUZ REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 88,36 e indenização por dano 

moral, cujo valor do pedido não foi atribuído na inicial, que somente indica 

como critério para valoração um acórdão que fixou o dano moral em 100 

salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em 

que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa 

apontado na inicial, qual seja, R$ 88,36. Além disso, a parte autora está 

representada por advogado, e, tendo deixado o valor do dano moral ao 

arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA INICIAL Tem-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que 

Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela ré. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR A Ré 

suscita, ainda, preliminar de falta de interesse de agir, por entender que 

não há demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa 

claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a parte Autora suplica a intervenção judicial para não 

continuar sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por 

parte do Réu. E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a parte 

Autora a esgotar todos os meios administrativos antes de ingressar com a 

contenda, sob pena de ferir o direito constitucional do livre acesso ao 

poder judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por 

REJEITAR a preliminar de falta de interesse de agir. DA JUNTADA DE 

DOCUMENTO SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa (Doc. ID nº 

26941140) um relatório de chamadas que teriam sido originadas pelo autor 

e que, dada a natureza do documento, que teriam informações relativas 

aos valores cobrados da parte autora, pugna que o juízo decida se o 

documento será arquivado em pasta própria, passível de consulta apenas 

pelas partes e seus advogados, ou se o processo tramitará em segredo 

de justiça. Analisando referido documento, não entendo que seja o caso 

de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de decretar a tramitação do feito 

em segredo de justiça. Primeiramente, porque as informações de valores 

cobrados da parte autora não constitui quebra de sigilo de suas 

informações. Além disso, no referido documento não consta, sequer, o 

nome e o número de documento da parte, não havendo qualquer outro 

documento nos autos que, de fato, relacione o documento à pessoa do 

autor. Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido de tramitação do feito em 

segredo de justiça, não sendo o caso, também, de se arquivar o 

documento em pasta própria. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada (Audiência de ID nº 28503152) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou-se à 

contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, nos valores de R$ 88,36, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas documentos produzidos unilateralmente e telas sistêmicas, sobre 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa da Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura da parte Autora em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus 

que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado 

aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 88,36, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

26366851. Assim sendo, a existência de inscrição posterior também deve 

sopesar no momento da fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso 

Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado 

Especial Cível de Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO 

S.ARecorrido(s):BRUNO PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e 

sete reais e noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS DA RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. 

2. OPINO por REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial e falta e 

interesse de agir arguidas pela ré à defesa. 3. OPINO por indeferir o 

pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo o caso, 

também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré em pasta 

própria. 4. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo entre 

as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela procedência 

parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 88,36, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que a ré exclua o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, nos valores acima indicados, mediante SERASA JUD, caso a ré 

não o faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo 

no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 

1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (10/06/2018) e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016124-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSEFINA MARCINA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A Ré 

se manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o 

qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se 

que Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem 

como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte 

autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela ré à defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 
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Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 28171001), 

reportaram-se à contestação e impugnação, sendo que, em sua defesa, a 

ré fez pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, a 

qual entendo ser desnecessária no caso em apreço, que demanda 

essencialmente de prova documental para o seu deslinde, por se tratar de 

negativa de contratação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 140,31, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas faturas produzidas unilateralmente e telas sistêmicas, sobre as 

quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente quando 

a parte Autora negou a existência de débito e da relação jurídica entre as 

partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 140,31, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, 

caso a ré não o faça. No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação e, atendo-se aos limites do pedido da parte 

autora, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO por REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré. 2. No mérito, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 140,31, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 5. OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, mediante 

SERASA JUD, caso a ré não o faça. 6. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002311-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 
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Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA MOTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER JAQUELINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILE LOURENCO NETO OAB - 052.950.741-29 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos, etc. Em análise aos autos, depreende-se que a parte reclamante 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência. Destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Desta forma, JULGO EXTINTO a presente 

reclamação sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95. E, consequentemente, CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE e CNGC, não podendo a parte repetir o ajuizamento desta 

ação, sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito, 

uma vez que a medida tem caráter punitivo, não sendo abrangida, 

portanto, pela gratuidade da justiça. Ficam revogadas medidas liminares e 

outras tutelas de urgência eventualmente deferidas quando do 

ajuizamento da ação. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

processo com as baixas necessárias. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017538-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA HELENA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017538-30.2019.8.11.0001. 
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REQUERENTE: JESSICA HELENA DE ANDRADE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE LIMINAR interposta por JÉSSICA HELENA DE ANDRADE em 

desfavor da empresa ENERGISA S/A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do 

Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Narra a parte autora que tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Reclamada 

por débitos de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), R$ 

23,75 (vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 35,05 (trinta 

e cinco reais e cinco centavos), relativo a Unidade Consumidora nº 

6/161973-2, correspondente ao ano de 2017 e 2018. Esclarece, ainda, 

que não mais reside no local, sendo que no ano de 2018 solicitou 

formalmente o desligamento da Unidade Consumidora, sendo, indevida as 

cobranças. Para comprovar o alegado a parte autora apresentou histórico 

de consumo do imóvel desabitado, demonstrando, inclusive, que desde 

Agosto de 2018 o consumo estava zerado. Igualmente, apresentou 

quitação dos débitos no ano de 2017 e 2018 e extrato do SPC/SERSA dos 

débitos com vencimento no ano de 2019. Em razão da atitude arbitrária da 

empresa Reclamada em proceder ao apontamento de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em relação aos débitos aqui questionados, 

requer a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da 

reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança dos débitos é devida, porquanto não provou a parte autora que 

solicitou o desligamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº 6/1616973-2, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar a sua 

condenação por danos morais e a condenação da parte autora ao pedido 

contraposto. A presente relação é de consumo, portanto, são aplicáveis 

as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao disciplinar 

o fornecimento de produtos ou serviços prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, litteris: ?Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços 

independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever 

de reparar, a prova da existência de nexo causal entre o prejuízo 

suportado pelo consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do 

mesmo artigo, tem-se que o fornecedor SOMENTE não será 

responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o defeito não 

existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

(gn) A par dessas premissas, após detida análise dos autos, não há como 

afastar a responsabilidade da parte autora pelo ocorrido. Afirma-se isso 

porque deixou de comprovar que solicitou formalmente o desligamento da 

Unidade Consumidora junto à Reclamada. Para comprovar o alegado, era 

necessário à parte autora apresentar protocolo de solicitação do 

desligamento, ônus do qual não se desincumbiu, art. 373, I, do CPC. Nos 

termos do artigo 113, da Resolução da ANEEL nº 456/00, o encerramento 

da relação contratual entre a concessionária e o consumidor será 

efetuado por ação do consumidor, mediante pedido de desligamento da 

unidade consumidora. Embora a autora não tenha consumido energia 

elétrica, é legal a cobrança do custo de disponibilidade do serviço. Assim, 

não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta 

que, por ação ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera 

alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, diante da 

ausência de provas quanto ao pedido de desligamento pela autora, tenho 

por improcedente os pedidos formulados nestes autos. Quanto ao pedido 

contraposto, tenho-o por procedente, pois restou demonstrado pela 

reclamada, por meio de faturas que os débitos deixaram de ser adimplidos 

pela autora. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

JÉSSICA HELENA DE ANDRADE em desfavor da empresa ENERGISA S/A. 

Por fim, OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, o que 

faço para o fim de condenar a reclamante ao pagamento de R$ 75,76 

(setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), acrescidos de juros e 

correção monetária a partir da apresentação do pedido contraposto. Deixo 

de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiny Roberta 

Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018501-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DIAS BRANQUINHO (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018501-38.2019.811.0001 

Reclamante: MÁRCIA CRISTINA FERREIRA DIAS e LETÍCIA DIAS 

BRAQUINHO Reclamado: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta deste juizado especial 

arguida pela reclamada, pois o fato de a Segunda Reclamante ter sido 

diagnosticada com depressão não quer dizer que a mesma é incapaz, até 

porque inexiste qualquer documento nos autos atestando que a mesma 

fora interditada ou de que não possui capacidade para determinados atos 

da vida civil. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Pleiteiam as Reclamantes a condenação da reclamada em obrigação de 

fazer, consistente em custear as 25(vinte e cinco) sessões do tratamento 

com “estimulação magnética transcraniana”, solicitada pelo médico com a 

qual a segunda reclamante faz tratamento em razão de depressão que a 

assola, e ainda, a condenação por dano moral. A Reclamada, em defesa, 

assevera que o tratamento solicitado pelo médico que atende a Segunda 

reclamada não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de 

saúde, ressaltando, inclusive, que a Resolução Normativa 428/2017 da 

ANS estabelece quais são os serviços prestados, bem como institui o Rol 

de Cobertura que os planos de saúde devem obedecer, pleiteando pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Oportuno 

esclarecer que é indubitável a aplicação do Código do Consumidor ao 

presente caso. Com efeito, além do regramento específico atinente aos 

contratos de assistência à saúde, as partes se enquadram perfeitamente 

nos conceitos de consumidor e de prestador de ser-viços contidos nos 

arts. 2º e 3º do referido diploma legal. Em razão disso, o contrato deverá 

ser interpretado favoravelmente ao consumidor, por exegese do art. 47 do 

CDC. Cumpre mencionar, primeiramente que a Segunda Reclamante é 

dependente no plano de saúde contratado pela Primeira Reclamante, 

contrato nº 05667100000127302, tendo aquela sido diagnosticada com 

depressão. Incontroversa a recusa de cobertura pela Reclamada, para 

realização do procedimento de “Estimulação Magnética Transcraniana” 

prescritas pelo médico. A tese defensiva, por seu turno, é de que o 

procedimento não encontra previsão no Rol de procedimentos da ANS. No 
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caso dos autos, o médico psiquiatra, Dr. Manoel Vicente de Barros, 

solicitou tratamento médico para a Segunda Reclamante através de 

“estimulação magnética transcraniana”, pois os tratamentos anteriores não 

tiveram eficácia, contudo, o tratamento solicitado fora negado por não 

possui cobertura. Do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que o tratamento indicado pelo médico que cuida da Segunda Reclamante 

não está previsto em contrato, contudo, em havendo solicitação médica 

pelo tratamento como o mais indicado pelo fato de a autora não ter reagido 

aos tratamentos anteriores, considero abusiva a recusa do plano de 

saúde em custear o tratamento solicitado, ainda que pautada ausência de 

previsão contratual. Nesse diapasão, competirá ao médico a prescrição do 

tratamento que entenda apropriado ao quadro de seu paciente, não sendo 

nem mesmo necessário que conste do rol de procedimentos médicos da 

ANS. Desta feita, faz jus a segunda reclamante em realizar as sessões 

médicas de “estimulação magnética transcraniana”, conforme prescrição 

médica contida nos autos – id. 16549839. Por outro lado, entendo que os 

transtornos relativos ao evento danoso não possuem intensidade lesiva a 

ponto de se cogitar um desequilíbrio a ensejar a configuração de dano 

moral, sendo que situação diversa não restou comprovada. Em verdade, 

os fatos denotam um incômodo decorrente de interpretação de 

aplicabilidade de cláusula contratual, o que não enseja reparação a título 

de danos morais – até porque não houve na situação analisada prejuízo 

ou risco à integridade física do autor em razão da negativa do reembolso. 

É assente na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual não dá 

ensejo à reparação por suposto abalo moral, resolvendo-se em perdas e 

danos, no qual se inserem os prejuízos materiais (danos emergentes e os 

lucros cessantes). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. 

AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. 

CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE 

INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. (...) O descumprimento 

contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos 

extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa de cobertura não extrapolou 

os limites do mero dissabor. APELO PROVIDO EM PARTE E RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO.” (Apelação Cível nº 70059701821, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora Desembargadora Isabel 

Dias Almeida, julgada em 26/06/2014). Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS E 

MATERIAIS formulada por MÁRCIA CRISTINA FERREIRA DIAS e LETÍCIA 

DIAS BRAQUINHO em desfavor da empresa UNIMED CUIABÁ, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a fim de condenar a parte ré tão somente em obrigação de 

fazer, consistente em realizar as sessões “estimulação magnética 

transcraniana” necessárias para a recuperação da saúde da Segunda 

Reclamante. Confirmo a decisão liminar proferida no id. 26598732. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Submeto o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019931-25.2019.8.11.0001
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1019931-25.2019.811.0001 

Reclamante: GABRIEL OLIVEIRA Reclamado: BANCO BRADESCO S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria 

debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer 

dilação probatória. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Afirma o autor que firmou contrato de empréstimo 

consignado com o banco reclamado no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em Julho de 2019, a ser pago em 06(seis) parcelas de R$ 92,17 

(noventa e dois reais e dezessete centavos). Que ao se cadastrar junto à 

plataforma do INSS verificou a existência de um “empréstimo cartão”, o 

qual alega desconhecer, no valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e 

cinco reais), o qual vem sendo descontado em folha de seu benefício 

previdenciário. Pelo fato de não ter contratado o “empréstimo cartão”, 

requer a restituição dos valores descontados de seu benefício, em dobro, 

no valor de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) e a 

condenação do banco reclamado por danos morais. A reclamada, em 

defesa, alega regular contratação, inexistindo ato ilícito capaz de ensejar 

sua condenação por danos materiais e morais. Entretanto, denota-se do 

processo que o banco reclamado não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia por força do disposto no art. 373, II do CPC, uma vez que 

não juntou nenhum documento que comprove que o Reclamante contratou 

com empréstimo no valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco 

reais) que vem sendo descontado do seu benefício previdenciário. 

Portanto, ao não apresentar prova da efetiva contratação do serviço pelo 

consumidor, não se desincumbiu o réu do ônus que lhe incumbia, tendo em 

vista se tratar de empresa prestadora de serviços, à luz do Código de 

Defesa do Consumidor. No tocante ao pedido de indenização por danos 

morais, entendo ser procedente, uma vez que é inquestionável o dano 

decorrente dessa situação que ultrapassa o mero transtorno. Desta 

forma, restou configurada a responsabilidade objetiva do demandado pelo 

evento danoso. No que tange ao pedido de condenação do reclamado por 

danos materiais, em que pese restar demonstrada a existência do 

empréstimo, descurou de comprovar o valor efetivamente descontado de 

seu benefício previdenciário. Assim, considerando que a parte autora 

apenas apresentou a existência do referido empréstimo, tenho por 

improcedente o pedido de restituição da quantia que por ele não foi 

contratada. Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o 

faço para declarar inexistente o empréstimo consignado discutido nestes 

autos, bem como, para condenar o reclamado a: 1- pagar o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais experimentados de forma 

injusta, considerando que tal valor para o banco reclamado é deveras 

insignificante, mas é suficiente para compensar o dano experimentado 

pela autora valor este que deverá ser devidamente corrigido e acrescido 

de juros legais a partir desta decisão. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, inexistente litigância de má-fé. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiny 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015652-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR LEMOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015652-93.2019.811.0001 

Reclamante: ADENIR LEMOS PEREIRA Reclamada: ENERGISA S/A Vistos, 
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etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código de Processo Civil 

a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte autora a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais, ao argumento de que desconhece o débito de R$ 11,99 

(onze reais e noventa e nove centavos), apontado pela empresa 

Reclamada, relativo a Unidade Consumidora nº 6/2287880-5,. Esclarece, 

oportunamente, que detém relação jurídica com a Reclamada, pois é titular 

da Unidade Consumidora nº 6/261200-0, a qual não possui débitos em 

aberto. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto o débito discutido nos autos é oriundo da Unidade Consumidora 

cadastrada em nome da autora, pleiteando ao final pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e documentos que 

o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, a 

legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, relativo a Unidade Consumidora nº 

68/2287880-5. No caso em apreço, caberia a parte Reclamada apresentar 

contrato devidamente assinado pela parte autora, ou até mesmo áudio de 

gravação contendo a gravação da contratação feita pela parte autora por 

meio de call center, vez que poderia se beneficiar. Por outro lado, 

demonstrou a parte autora possuir relação jurídica com a Reclamada de 

Unidade Consumidora diversa da qual emanou o débito e que os débitos 

estão adimplidos. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à 

Reclamante, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Além disso, considerando 

que a parte autora providenciou o pagamento do débito discutido nos 

autos para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

tenho por procedente o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, devendo esta realizar a restituição, em dobro, nos moldes do 

parágrafo único, art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Por 

derradeiro, tenho por improcedente o pedido contraposto, ante a ausência 

de provas da contratação e utilização de seus serviços pela parte autora. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 

11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), discutido nos autos, 

relativo a Unidade Consumidora nº 6/2287880-5; CONDENAR a reclamada 

a restituir a parte autora, R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito 

centavos), já calculado em dobro, com correção a partir do efetivo 

desembolso e juros a partir da citação CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a parte autora pelos danos morais por ela suportados em 

decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, conforme 

dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por fim, opino pela 

improcedência do pedido contraposto pelo motivo já exposto. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015481-39.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: VAIDE ALBERTINA RAMOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código 

de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais movida por VAIDE ALBERTINA RAMOS em face de VIVO 

S/A, onde alega a reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega 

a parte Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

reclamante é medida que se impõe. Por último, vale consignar que, ainda 

que o débito fosse indevido, não haveria condenação da reclamada por 

danos morais, em virtude da existência de restrição preexistente ao ora 

debatido, inclusive, inexiste nos autos prova de que o débito anterior a 

este está sendo discutido judicialmente na vara comum. Ante o exposto, 

julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 
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Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018291-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018291-84.2019.811.0001 

Reclamante: ELEUZE RAMOS DA SILVA Reclamado: BANCO BMG S/A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial 

arguida pelo banco reclamado, porquanto os documentos acostados aos 

autos são suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando 

de prova pericial. Igualmente, rejeita-se o pedido de indeferimento da 

petição inicial arguido pelo reclamado, porquanto o autor não pretender a 

nulidade de cláusula contratual, tampouco restituição de valores, mas sim 

a apresentação de contrato de empréstimo e a condenação do reclamado 

por danos morais. Passo ao exame do mérito. Narra o autor que contratou 

empréstimo consignado para ser descontado em folha de pagamento junto 

ao banco reclamado, contudo, diante de a necessidade de ser o referido 

contrato registrado, aguardou o envio do contrato pelo reclamado, o qual 

até a propositura ação não havia sido lhe entregue. Ainda, que depois de 

algum tempo, tomou conhecimento de se tratava de “empréstimo na 

modalidade cartão de crédito”, ressaltando, inclusive que recebeu o 

referido cartão, porém, jamais desbloqueou e utilizou. Em razão dos fatos 

narrados, pretende a apresentação do contrato, tendo em vista que 

quando da contratação não fora lhe informado a respeito dos juros e 

taxas, e a condenação do reclamado por danos morais. O Reclamado, em 

defesa, alega que o autor contratou cartão de crédito consignado com 

RMC, tendo pleno conhecimento de como seriam feitos os descontos, as 

taxas e juros cobrados. Ainda, que o autor desbloqueou e realizou saques 

complementares com o cartão de crédito, inexistindo falha na prestação 

do serviço capaz de ensejar a sua condenação por danos morais. A 

relação estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. (gn) Analisando o processo e documentos que o instruem, 

conclui-se que razão não assiste a parte autora. A toda evidência que o 

autor tinha plena ciência dos termos do contrato, bem como os juros e 

taxas utilizadas. Além disso, restou demonstrado pelo banco reclamado 

que, diversamente alegado pelo autor, o cartão de crédito por ele fora 

desbloqueado, inclusive com a realização de saques, conforme consta no 

ids 28454645. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que o banco reclamado prestou as informações necessárias ao autor 

quando da contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito, 

não havendo falar se em ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação 

por danos morais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDOS DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO 

DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 

DESCONTO AUTORIZADO PELA CONTRATANTE. REGULARIDADE NA 

CONTRATAÇÃO. Estando comprovada a regularidade na contratação 

efetuada entre as partes, não havendo a demonstração da alegação de 

vício no consentimento da autora ao firmar contrato de empréstimo por 

cartão de crédito, na modalidade consignada, tendo a contratante 

inegavelmente se beneficiado do crédito fornecido pelo Banco, mostra-se 

descabida a pretensão autoral, não havendo falar em cancelamento dos 

descontos efetuados no benefício previdenciário da contratante 

referentes à reserva da margem consignável ou restituição dos valores 

descontados sob tal rubrica. Inexistindo ato ilícito, não há falar, outrossim, 

na configuração de danos morais. Sentença de improcedência mantida. 

APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 70080223258, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 29-11-2019)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas e PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018414-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODELES DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018414-82.2019.811.0001 

Reclamante: ODELES DE SANTANA Reclamada: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência absoluta arguida pela empresa Reclamada, 

porquanto os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

deslinde da presente ação, não necessitando de prova pericial. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora 

que é titular da Unidade Consumidora 6/289602-5, porém, discorda do 

valor contido nas faturas dos meses de setembro a dezembro de 2019 e 

janeiro de 2020, por não refletir a média de consumo de seu imóvel. Que 

apesar de ter reclamado administrativamente quanto ao valor cobrado nas 

faturas acima descritas, não obteve êxito, e ainda, teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso. Em razão do ocorrido, requer a readequação 
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das faturas dos meses de setembro a dezembro de 2019 e janeiro de 

2020 e a condenação da reclamada por danos morais. A Reclamada, em 

defesa, alega inexistência de ato ilícito, vez que a cobrança do valor 

lançada nas faturas correspondente aos meses de setembro a dezembro 

de 2019 e janeiro de 2020 é decorrente do efetivo consumo do imóvel da 

parte autora, bem como que a temperaturas elevadas contribuíram para o 

aumento de consumo de energia elétrica, pleiteando pela improcedência 

dos pedidos formulados na petição inicial. No caso, tratando-se de relação 

de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Após análise dos documentos que foram 

apresentados pelas partes, verifica-se que a cobrança no valor das 

faturas dos meses de setembro a dezembro de 2019, teve aumento 

significativo, vez que não corresponde ao consumo real do imóvel do 

autor. Por outro lado, a fatura correspondente ao mês de janeiro de 2020, 

com vencimento em 22/01/2019, reflete o consumo do imóvel da autora, 

como pode ser observado nos meses anteriores as faturas de setembro a 

dezembro de 2019. Inobstante as alegações apresentadas pela parte 

reclamada que o aumento deve se ao fator climático, observando o 

histórico da Unidade Consumidora ora em debate, nota-se que no ano de 

2017 a média mensal de consumo correspondente aos quatro meses 

questionados pelo autor não ultrapassava 468kwh e no ano de 2018 não 

ultrapassava 468kwh. Assim, considerando que a média de consumo dos 

meses de setembro a dezembro de 2019 destoa e muito da média dos 

anos anteriores (2017 e 2018) e que a média mensal das faturas de 

setembro a dezembro de 2019 corresponde a média de 721,75 kWh, tenho 

por procedente o pedido de readequação das faturas aqui questionadas. 

Além da necessidade de readequação das faturas discutidas nos autos, 

deve a Reclamada proceder a reparação de cunho moral ao Reclamante, 

pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora em debate. Ressalto, ainda, que a jurisprudência do STJ, 

embora considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de 

energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, 

não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas 

vias ordinárias de cobrança, fato este ocorrido nos autos, pois a 

Reclamada procedeu à suspensão em 21/11/2019, como pode ser 

observado na ordem de serviço apresentado pela Reclamada. Desta feita, 

concluo pela existência de falha na prestação do serviço da Reclamada, 

pelos motivos já expostos, devendo, para tanto, ser responsável pelos 

danos ocasionados ao autor. Corroborando: “PROCESSUAL. 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . INOCORRÊNCIA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ENERGIA. DÉBITO 

PRETÉRITO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. 

DESPROPORÇÃO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A 

Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da 

controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese 

vertida pelo agravante. Os fundamentos do aresto a quo são cristalinos. 

Inexistem, portanto, omissões, contradições, obscuridades ou ausência de 

motivação a sanar. 2. As legalidades das cobranças da recuperação de 

consumo de energia não medido e do custo administrativo não foram 

discutidas pelo acórdão recorrido. O Tribunal a quo entendeu pela 

ilegitimidade da parte autora para vindicar a desconstituição do débito em 

razão do caráter pessoal da obrigação, 3. Não ventilada no aresto 

impugnado a matéria motivo da controvérsia, fica caracterizada a 

ausência de prequestionamento e impedido o seu acesso à instância 

especial, nos termos das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 4. A recorrente 

defende a responsabilidade propter rem da obrigação sem apontar o 

dispositivo de lei federal que estaria sendo violado, requisito imprescindível 

à interposição do recurso especial, nos termos da Súmula 284/STF. 5. O 

Tribunal de origem concluiu que a suspensão do fornecimento do serviço 

em questão em virtude do débito, no caso, pretérito, não encontra 

respaldo jurídico. 6. O corte de serviços essenciais, como água e energia 

elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão 

de débitos antigos. Precedentes. 7. O acórdão, embasado na análise do 

conjunto fático probatório dos autos, concluiu que ficou configurado o 

dano moral a ensejar reparação decorrente da suspensão indevida do 

serviço de fornecimento de energia e manteve o valor fixado na sentença 

a título de indenização. 8. Não cabe ao STJ, no recurso especial, rever 

acórdão... STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 284187 RS 2013/0009557-0 (STJ)Data de 

publicação: 05/06/2013.”. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 1 – DETERMINAR que a 

Reclamada REVISE as faturas com vencimento em Setembro a Dezembro 

de 2019, enquadrando-as ao valor médio de consumo dos doze últimos 

meses anteriores aos indicados na unidade consumidora do reclamante; 2 

– CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral 

ao reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão; Confirmo a liminar-id. 26548591 Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. P. I.C. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiny Roberta Conceição 

Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020940-22.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEROLINO LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020940-22.2019.811.0001 

Reclamante: JEROLINO LOPES DE AQUINO Reclamado: GOL LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade de produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. A Reclamante 

alega, na petição inicial: - que adquiriu passagem aérea de ida e volta da 

empresa Reclamada de Cuiabá/MT a Santigo/Chile, pelo período de 

17/10/2019 a 22/10/2019; - que o voo de ida foi realizado normalmente, 

tendo apenas problemas no voo de volta; - que o voo de volta 

Santigo/Chile previsto para o dia 22/10/2019, às 04h15min, atrasou mais 

de 05(cinco) horas, ocasionando a perda do voo de conexão que sairia de 

São Paulo/SP com destino a Cuiabá/MT; - que em razão do atraso do voo 

contratado, ocasionado sem justificativa, requer a condenação da 

reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega que o atraso 

ocorreu por restrições no aeroporto de Santiago no Chile ocasionado 

devida as manifestações que a época ocorria, não podendo 

responsabilizar-se pelo ocorrido. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido.” Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn). A alegação da 
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reclamada de que o cancelamento teve origem em problema da estrutura 

aeroportuária restou comprovada pelas informações acostadas na 

contestação, o que impossibilitou a empresa de realizar seus voos 

programados por motivo de força maior. Assim, incide a excludente de 

responsabilidade no tocante ao ressarcimento do dano moral, visto que o 

fato de o reclamante não ter chegado ao destino final no horário 

programado decorreu de fato alheio à vontade da companhia aérea. Desta 

feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não 

restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, pois 

esta demonstrou que o atraso do voo ocorreu em virtude dos protestos 

que alterou nos horários dos voos, de acordo com o art. 14, §3º, I do CDC. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulado pelo 

autor, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016443-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIEL EVERALDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016443-62.2019.811.0001 

Reclamante: ORIEL EVERALDO DE MIRANDA Reclamada: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência absoluta arguida pela empresa Reclamada em 

defesa, porquanto os documentos acostados aos autos são suficientes 

para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova pericial. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora 

que é consumidora da Unidade Consumidora 6/772070-9, porém, discorda 

do valor da cobrança contido nas faturas referente aos meses de 

Setembro e Outubro de 2019, a primeira no valor de R$ 1.946,22 (um mil 

novecentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), com 

vencimento em 28/10/2019 e a última no valor de R$ 2.162,41 (um mil cento 

e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), com vencimento em 

28/11/2019, por não refletir a média de consumo de seu imóvel. Por fim, 

requer a declaração de inexistência de débitos das faturas dos meses de 

Setembro e Outubro de 2019, e a condenação da reclamada por danos 

morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, vez que 

a cobrança do valor contido nas faturas mencionadas pela parte autora 

decorre de sua utilização, pleiteando ao final a improcedência da ação. No 

caso, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Dos 

documentos apresentados pela empresa Reclamada, em especial o 

extrato de faturas da unidade consumidora do imóvel questionado nos 

autos – id. 28520685, observa-se a inexistência de cobrança de valores 

superior ao consumo real do imóvel da parte Autora. As faturas emitidas 

pela Reclamada nos meses anteriores e posteriores as faturas debatida 

nos autos demonstram que não houve aumento abrupto que pudesse 

justificar o pedido de inexigibilidade dos valores contidos nas faturas com 

vencimento em Setembro e Outubro de 2019, vez que correspondem à 

média de consumo de seu imóvel. Desta feita, tendo a parte Reclamada se 

desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), em comprovar a 

inexistência de cobrança excessiva nas faturas dos meses de Setembro 

e Outubro de 2019, não há falar-se em inexigibilidade dos valores 

cobrados nas respectivas faturas, tampouco a condenação da Reclamada 

por danos morais. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. VALOR DO SERVIÇO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA 

EXCESSIVA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. MEDIDOR REGULAR. 

COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA C/C CONSUMO DE ÁGUA EFETIVAMENTE 

MEDIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE 

ÁGUA E REAVISO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005590989, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/10/2015).” “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

NÃO FAZER. NÃO VERIFICADO CONSUMO EXCESSIVO CAPAZ DE 

RETIRAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA FATURA APRESENTADA. 

COBRANÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede 

provimento ao recurso para que seja parcialmente reformada a sentença 

que afastou seu pedido de desconstituição e readequação da fatura de 

novembro de 2014. A parte ré, por sua vez, pede que seja reformada a 

sentença no ponto que determinou que se abstivesse de efetuar o corte 

no abastecimento em função da cobrança ora discutida. O consumo 

apresentado na fatura com vencimento em novembro de 2014 (fl.05) de 

fato está mais elevado que a média (30 m³), entretanto tal variação não se 

mostra excessiva a ponto de retirar a presunção de veracidade do 

documento em questão. Além disso, pode-se verificar que o consumo na 

residência da autora já apresentou picos de consumo anteriormente, tendo 

atingido 21m³ no mês de junho do mesmo ano (fl.59). Sendo assim, deve 

ser mantida a sentença no ponto que afastou o pedido da autora de 

desconstituição e readequação do valor da fatura em questão e indeferiu 

o requerimento liminar de abstenção de inscrição do nome da autora em 

cadastros de restrição ao crédito. Com relação à possibilidade de corte no 

fornecimento de energia é de ser reformada a sentença. Tal atitude por 

parte da ré será lícita, após o transito em julgado da presente ação e 

mediante notificação prévia, caso haja o inadimplemento da fatura ora... 

discutida, uma vez que estando ela "sub judice" não há que se falar em 

débito pretérito. Sendo assim, deve ser julgada improcedente a presente 

ação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005616560, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016).” Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

petição inicial pelo reclamante. Revogo a liminar concedida – id. 26980402. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I.C. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiny 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020409-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1020409-33.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA PEREIRA Reclamado: 

ENERGISA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora em sua petição inicial que é usuária dos serviços da Reclamada 

através da UC n. 6/2241330-6, e que não possuía faturas em atraso, no 

entanto, no dia 04/11/2019 teve o fornecimento de energia elétrica 

suspenso. Ainda, que a sua residência ficou 10(dez) dias sem o 

fornecimento de energia elétrica. Que tentou solucionar 

administrativamente, porém, não obteve êxito, motivo pelo qual propôs a 

presente ação pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica e a condenação da Reclamada por danos morais. A Reclamada, 

por sua vez, alega que não há prova nos autos da ocorrência da 

suspensão do fornecimento de energia da Unidade Consumidora nº 

6/2241330-6, da qual a autora é titular, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. Analisado o processo e as provas 

nele produzidas verifico que restou comprovado que houve a suspensão 

da energia elétrica na residência da Reclamante, e, que esta se deu de 

forma indevida. A parte autora apresentou fotos dos prepostos que 

realizaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica no dia 

04/11/2019, bem como protocolos de reclamações feitas 

administrativamente noticiando o ocorrido, os quais não foram impugnados 

pela Reclamada. Por outro lado, embora a Reclamada afirme que não 

houve suspensão da energia elétrica na UC da Reclamante, esta não 

apresentou nenhuma prova de que o fornecimento de energia estava 

regular no período mencionado na inicial. Ressalto, ainda, que a 

Reclamante comprovou a inexistência de débitos com previsão de corte 

em sua unidade consumidora, restando patente a falha na prestação do 

serviço por parte da Reclamada ao efetuar a suspensão no fornecimento 

de energia elétrica. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há que se 

falar em prova, pois o que se deve comprovar é o fato que gerou o 

desconforto e a indignação da reclamante, e este restou comprovado. E 

provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, 

considera-se o dano in re ipsa. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA. 1. O 

Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática do caso, que ficou 

configurado o dano moral reparável, decorrente de suspensão indevida do 

fornecimento de energia elétrica; ao tempo que procedeu à análise dos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado, quando 

assentou que a quantia está compatível com a extensão do dano causado. 

2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por 

demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste 

Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. 

Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 367928 PE 

2013/0228997-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/11/2013) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço 

para: CONFIRMAR a liminar concedida – id. 27324619. CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais experimentados, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser devidamente 

corrigido e acrescido de juros legais a partir desta decisão. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016253-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA OAB - MG159771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016253-02.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA LOURDES CORTES Reclamado: BANCO BRADESCO 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pretende a 

autora a restituição de valores das tarifas descontadas em sua conta 

bancária utilizada para recebimento de benefício do INSS e a condenação 

do Reclamado por danos morais. O reclamado, em defesa, alega 

legitimidade dos débitos, pois a conta não se trata de conta benefício do 

INSS, mas sim conta corrente contratado pela autora, ressaltando, 

inclusive que a Resolução 3.919 do Banco Central, autoriza a cobrança de 

tarifas, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na 

presente ação. É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o 

recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de 

cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote 

essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancária na contratação 

de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de 

gratuidade na Res. 3.919/2010 do Banco Central, desde que apostado 

seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira. No caso, 

da análise dos documentos apresentados pelo reclamado, conclui-se que 

a autora teve plena e efetiva ciência quanto à cobrança das tarifas 

descontada em sua conta bancária. Além disso, pelo tempo, não há como 

desconsiderar o desconhecimento das tarifas cobradas, até porque o 

banco reclamado juntou cópia do contrato devidamente assinado pela 

parte autora, no qual consta a autorização para desconto da tarifa 

questionada. Assim, entendo que não houve ato ilícito por parte do banco 

reclamado, pois o reclamante teve pleno conhecimento da cobrança das 

tarifas, impondo dessa forma a improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. A alegação de que o autor efetuou contratação bancária 

apenas para recebimento de benefício previdenciário, sem qualquer 

possibilidade de cobrança de tarifa bancária, não se sustenta frente ao 

documento de fls. 46/56, que materializa Terno de Contratação de Pacote 

de Serviços e Proposta de Abertura de Conta e Contratação de Crédito, o 

qual está devidamente assinado pelo demandante e contempla previsão de 

diversas tarifas, dentre elas mensalidade. Inexistência de ato ilícito, não 

cabendo a restituição de valores, tampouco indenização por danos 

morais. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082785494, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de 

Freitas Barcellos, Julgado em: 29-10-2019)”. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 
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SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013335-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - MT12707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1013335-25.2019.811.0001 

Reclamante: JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO Reclamado: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Não havendo necessidade de maior dilação 

probatória, passo a decidir a presente ação com arrimo no art. 355, I do 

CPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;” Inexistindo preliminares, 

passo à análise do mérito da presente demanda, asseverando desde logo 

meu entendimento pela procedência do pedido com arrimo no art. 186 

Código Civil e no art.14, §1º, I, CDC verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento;” Alega o autor que adquiriu 

passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá 

(MT)/Navegantes(SC), para o dia 20/07/2018, conexão em São Paulo (SP), 

com saída às 13h25min e chegada às 21h30min, entretanto sem qualquer 

justificativa seu voo sofreu atraso partindo apenas às 23h20min. Que em 

razão do atraso sofreu transtornos, pleiteando pela condenação da 

Reclamada por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que a 

alteração do voo ocorreu diante da necessidade de readequação da 

malha aérea, não podendo ser responsabilizada por eventuais danos 

causados ao consumidor. Analisado o processo verifico que a Reclamada 

não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse eximi-la da 

responsabilidade quanto aos danos causados diante da alteração 

unilateral e imotivada do voo inicialmente adquirido. Ressalto, ainda, que 

embora a Reclamada alegue que a alteração do voo ocorreu diante da 

necessidade de readequação da malha aérea, o que ocorreu, na verdade, 

como todos nós sabemos, é que as empresas aéreas não têm estrutura 

para manter o aumento da demanda nos aeroportos de todo o mundo, 

incorrendo assim, na famigerada prática de overbooking, ou seja, vendem 

mais passagens do que a real capacidade de seus aviões. Tem-se por 

regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é 

da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. 

Sendo assim, em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, 

pouco importa ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não 

pode prestar o serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito 

do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, eis que a 

responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto 

no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Destarte, como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não se limitou a 

conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, na exata 

medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor 

carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir a ser 

beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor 

que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). 

Assim, pode-se concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social. Ressalte-se que esta vulnerabilidade refere-se não apenas 

a fragilidade econômica do consumidor, mas também técnica. Desta feita, 

tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante decorrente da demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, por culpa 

EXCLUSIVA da empresa Requerida, É PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Neste 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE SETE 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de sete horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do...(TJ-RS - AC: 70049885031 RS , Relator: Ana Lúcia Carvalho 

Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 16/08/2012, Décima Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2012)” 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

DE VOO. CONEXÃO. SERVIÇO DEFICIENTE. CULPA QUE NÃO PODE SER 

IMPUTADA A REORGANIZAÇÃO DA MALHA AÉREA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS GASTOS TOTAIS. READEQUAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004135521 RS, Relator: Luís Francisco Franco, 

Data de Julgamento: 12/03/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2013)” Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, e o faço para CONDENAR a 

Reclamada, a pagar ao reclamante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária (INPC) e juros legais a contar da presente decisão. 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas ou honorários, nesta fase, 

inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIA SUELY PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 100586-39.2020.811.0001 

Reclamante: ROGÉRIA SUELY PEDROSO Reclamado: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia o autora declaração de 

inexistência de débito e a condenação da Reclamada por danos morais, ao 

argumento de que desconhece o débito de R$ 297,84 (duzentos e noventa 

e sete reais e oitenta e quatro centavos), apontado pelo Banco 

Reclamado, vez que não possui relação jurídica com o mesmo que 

pudesse justificar a cobrança do débito. O Reclamado, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito, porquanto o débito discutido nos autos é oriundo 

do contrato de cartão de crédito de nº 7097 660095450190, firmado pelo 

autor, o qual não foi pago, pleiteando ao final pela improcedência da ação. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde o Reclamado está mais apto a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e documentos que o instruem concluo que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Os 

áudios apresentados pelo Banco Reclamado demonstram que a preposta 

do banco entrou em contato com o filho da autora, Sr. Luiz Rogério Grassi 

e ofertou cartão de crédito, tendo o mesmo aderido à contratação do 

serviço. Embora o filho da autora tivesse contratado o cartão de crédito, 

não há nos autos prova de que a autora teve participação na negociação, 

tampouco concordância em contratar cartão de crédito, razão pela qual 

não há como imputar responsabilidade pelo pagamento das faturas 

emitidas que sequer consta o seu nome. Além disso, as faturas emitidas 

pelo Banco demonstram que o cartão de crédito tem como titular o Sr. Luiz 

Rogério Grassi. Vale registrar, ainda, que o fato de filho da autora ter 

mencionado erroneamente o CPF da irmã, não exime o Reclamado de 

checar todos os dados pessoais, até mesmo com a finalidade de evitar 

possível fraude. Assim, constatada a falha na prestação de serviço do 

Banco Reclamado, consubstanciado no fato de incluir indevidamente o 

CPF da autora nos órgãos de proteção ao crédito por serviço que por ela 

não foi contratado, tenho por procedente o pedido de declaração de 

inexistência do débito de R$ 297,84 (duzentos e noventa e sete reais e 

oitenta e quatro centavos) e a condenação do Reclamado por danos 

morais. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, 

e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 297,84 (duzentos e 

noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), discutido nos autos; 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a autora pelos danos morais por ela 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Confirmo 

a liminar concedida – id. 27896405. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019583-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT7341-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019583-07.2019.811.0001 

Reclamante: BENEDITO BATISTA Reclamada: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência territorial arguida pela Reclamada em defesa, 

porquanto não apresentou documento capaz de comprovar que o 

Reclamante não reside no endereço descrito no comprovante de endereço 

por ele apresentado. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Narra o autor que o seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada por débitos de R$ 98,89 (noventa e 

oito reais e oitenta e nove centavos), de R$ 157,21 (cento e cinquenta e 

sete reais e vinte e um centavos) e de R$ 152,87 (cento e cinquenta e 

dois reais e oitenta e sete centavos), provenientes da Unidade 

Consumidora de nº 6/2645675-6. Esclarece que não possui relação 

jurídica com a empresa Reclamada que pudesse ensejar a cobrança dos 

débitos e por sua vez a inserção de seus danos nos órgãos de proteção 

ao crédito. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto os débitos discutidos nos autos são oriundos da Unidade 

Consumidora cadastrada em nome do autor, pleiteando ao final pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e a condenação 

da parte autora ao pedido contraposto. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e documentos que 

o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a contratação dos serviços pela pelo autor, e ainda, a 

legitimidade do débito que ensejou à inserção de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito, relativo à Unidade Consumidora nº 6/2645675-6. 

Caberia a Reclamada apresentar contrato devidamente assinado pelo 

autor, ou até mesmo áudio de gravação contendo a gravação da 

contratação por meio de call center, vez que poderia se beneficiar com a 

juntada do documento, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, 

comprovou o autor por meio de extrato extraído do SERASA que a 

Reclamada incluiu indevidamente seus dados nos órgãos de proteção ao 

crédito por débitos não comprovados. Desta feita, não tendo a empresa 

Reclamada desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art.373, II, 

do CPC), devem os débitos discutidos nos autos ser declarados ilegais, 

bem como reparar os danos causados ao Reclamante, pois estes sem 

dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Contratação dos serviços impugnados 

não demonstrada pela ré. Determinação de repetição em dobro dos 
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valores pagos indevidamente. Dano moral configurado em razão de 

cobrança por serviços não contratados e descaso por parte da ré em 

relação às solicitações da parte-autora. Dever de indenizar. Verba 

honorária redimensionada. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066145533, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 

30/09/2015)”. Por derradeiro, tenho por improcedente o pedido 

contraposto, ante a ausência de provas da contratação e utilização de 

seus serviços pelo autor. Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, e o faço para: CONFIRMAR a 

liminar concedida - id. 26968309. DECLARAR inexistentes os de R$ 98,89 

(noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), de R$ 157,21 (cento e 

cinquenta e sete reais e vinte e um centavos) e de R$ 152,87 (cento e 

cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos), discutidos nos autos, 

provenientes da Unidade Consumidora de nº 6/2645675-6; CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o autor pelos danos morais por ele suportados em 

decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, conforme 

dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Por fim, opino pela 

improcedência do pedido contraposto pelo motivo já exposto. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017576-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HANNON WANDERLEY COELHO LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017576-42.2019.811.0001 

Reclamante: HANNON WANDERLEY COELHO LUZ Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do 

Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Narra a parte autora que o seu nome foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito por débitos de R$ 400,25 (quatrocentos e 

vinte e cinco reais) e de R$ 388,60 (trezentos e oitenta e oito reais e 

sessenta centavos), pela empresa Reclamada, alegando 

desconhecimento. Em virtude dos apontamentos, requer a declaração de 

inexistência dos débitos e a condenação da Reclamada por danos morais. 

A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito capaz de ensejar 

a sua condenação por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Do conjunto probatório constante 

nos autos leva à conclusão de que a reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), de comprovar a 

origem dos débitos que ensejou à inserção dos dados da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, não logrando êxito em comprovar a 

relação contratual e, via de consequência, que os apontamentos são 

provenientes de serviços utilizados pela parte autora, os débitos 

discutidos nos autos devem ser declarados ilegais. Por outro lado, melhor 

sorte não socorre a parte autora quanto à ocorrência de danos morais, 

tendo em vista que o extrato do SPC.SERASA apresentado na inicial 

demonstra a existência de outra restrição anterior aos débitos discutidos 

nestes autos. Assim, embora demonstrada a conduta ilícita da Reclamada 

ao negativar o nome da parte autora por dívida inexistente, o fato de 

possuir registros anteriores em cadastro de inadimplentes aponta a 

inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo 

decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que se falar 

em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado 

n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)”; “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão somente declarar inexistentes 

os débitos de R$ 400,25 (quatrocentos e vinte e cinco reais), contrato nº 

040245811000071CT e de R$ 388,60 (trezentos e oitenta e oito reais e 

sessenta centavos), contrato nº 040245811000071FI, o primeiro 

disponibilizado em 15/04/2017 e o último em 02/03/2017. Outrossim, 

determino que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da parte Autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos discutidos nos 

autos, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 

caso de descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016825-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RIOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. A. COMERCIO E SERVICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016825-55.2019.811.0001 

Reclamante: LUCAS MENDES RIOS Reclamada: J.A. COMÉRCIO E 

SERVIÇOS -ME SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. Opino. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do art. 

20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente 

intimada e citada id. 28040848, deixou de comparecer à Sessão de 

Conciliação, consoante consta do id. 28246512. Passo a decidir a ação, 

com arrimo no art. 23 da LJE. No caso vertente a reclamada não apenas 

incorreu em revelia, mas, também, incorreu em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar as alegações e os 

documentos acostados à petição inicial pela parte autora, documentos 

estes que comprovam à saciedade que a parte autora é credora na 

importância de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta reais), 

representada pelo cheque de nº UA-000186, do Banco Itaú S/A. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 

pagar à parte autora o valor de R$ 2.780,00 (dois mil setecentos e oitenta 

reais), acrescido de juros e correção monetária de 1% ao mês a partir da 

data do vencimento do cheque. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). P. I. 

C Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011508-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA REGINA GUEDES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1011508-76.2019.811.0001 

Reclamante: CLARA REGINA GUEDES CAMPOS Reclamada: GURGELMIX 

MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. – LOJA DO MECÂNICO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Declaro 

a revelia da reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez 

que a mesma, inobstante devidamente citada e intimada (id. 27951339), 

deixou de comparecer à Sessão de Conciliação (id. 27951339). Passo a 

decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso em comento a parte 

autora alega que em 12/07/2019 adquiriu uma ROCADEIRA 4 EM 1 43CC 

MULTIFUNCIONAL FG9130 FORTG, pelo valor de R$ 789,76 (setecentos e 

oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) para dar de presente para 

o seu pai. Contudo, devido à falta de uma peça do produto adquirido, o que 

inviabilizaria a sua utilização, requereu a substituição. Ainda, que a 

Reclamada encaminhou o mesmo produto, fato relatado à Reclamada que 

lhe ofertara novo produto com pagamento de acréscimo de valores, o qual 

fora recusado, pois a Autora tinha interesse no envio do produto adquirido 

e não outro. Assim, devido as reclamações administrativas não terem 

surtido efeito, aliado a inércia da reclamada em solucionar o caso em 

destaque, propôs a presente ação objetivando a restituição do valor gasto 

pela compra do produto e a condenação da Reclamada por danos morais. 

Pois bem. s documentos que acompanham a inicial corroboram as 

alegações apresentados pela parte autora quanto à ausência da peça que 

inviabilizaria a utilização do produto, bem como a solicitação de troca do 

produto junto à Reclamada que não fora atendida. Assim, em tendo a parte 

reclamada incorrido na revelia e também em confissão ficta, porquanto 

deixou de contestar a ação e de impugnar os documentos acostados à 

petição inicial pela reclamante, os quais demonstram o ato ilícito praticado 

pela Reclamada em não proceder a substituição do produto quando de sua 

solicitação, tenho por procedente os pedidos formulados na petição inicial. 

Corroborando: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - PRODUTO DEFEITUOSO - 

FORNECEDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO 

PEDIDO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO VÍCIO 

DO PRODUTO - DANO MATERIAL E MORAL - COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR DO DANO MORAL - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade 

solidária de todos os agentes da cadeia produtiva pelos danos causados 

por produto defeituoso, nos termos do art. 18, não havendo, por 

conseguinte, se falar em ilegitimidade passiva da fornecedora do produto. 

Resta configurado o dano material e o dano moral se, não obstante tenha 

o produto apresentado vício de qualidade dentro do prazo de garantia, 

este não for sanado dentro do período de 30 (trinta) dias, estabelecido no 

parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O quantum 

indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para 

não ensejar a idéia de enriquecimento indevido da vítima e nem 

empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, 

proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o 

ofendido e à capacidade econômica do ofensor. Não há litigância de má-fé 

a parte que se utiliza dos meios processuais próprios em busca do que 

entende fazer jus, sem ofensa ao art. 17, do CPC. (TJ-MG , Relator: 

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2009)” Ante 

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

c/c o art. 18, da Lei n° 8.078/90 (CDC), JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e o 

faço para condenar a reclamada a: 1 – RESTITUIR A RECLAMANTE o valor 

de R$ 789,76 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser 

devidamente corrigido (INPC) e acrescido de juros legais a partir da data 

do respectivo desembolso; 2 – PAGAR o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido (INPC) e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Com a restituição do valor pago pelo produto, proceda a empresa 

Reclamada a retirada do produto da casa da autora. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018119-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018119-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação 
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com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas 

no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais movida por WENDERSON CAMPOS DE 

OLIVEIRA em face de BANCO SANTANDER S/A, alegando que 

desconhece o débito de R$ 329,38 (trezentos e vinte e nove reais e trinta 

e oito centavos) que ensejou o apontamento de seus dados junto ao órgão 

de proteção ao crédito, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e a compensação de cunho moral. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o 

débito. No caso em apreço, caberia à Requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A 

PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que foi feito, 

desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto no artigo 

373, II, CPC. Para tanto, a Reclamada apresentou as faturas do cartão de 

crédito em nome da parte autora, bem como áudio contendo gravação de 

ligação efetuada pela autora para o banco requerendo o parcelamento dos 

débitos do cartão de crédito, o que afastada a indicação de contratação 

fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da reclamante, bem como a 

existência de débitos que deixaram de serem adimplidos. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, consequentemente tem-se 

a inexistência de ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

reclamante é medida que se impõe. Friso ainda que, a eventual não 

comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de 

responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela contidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017982-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1017982-63.2019.811.0001 

Reclamante: ROSANGELA SILVA SANTOS Reclamado: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do 

Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Narra a Reclamante que o seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito de R$ 270,99 (duzentos e setenta reais 

e noventa e nove centavos), pelo banco Reclamado, alegando 

desconhecimento. Em virtude dos apontamentos, requer a declaração de 

inexistência dos débitos e a condenação do banco Reclamado por danos 

morais. O Reclamado, em contestação, alega inexistência de ato ilícito 

capaz de ensejar a sua condenação por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Analisado o processo e documento a ele acostados tenho que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a existência de relação jurídica e por sua vez a origem do 

débito. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes e, via de consequência, que a inscrição do nome da reclamante 

decorre do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária por ela 

assumida, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do 

mesmo modo, merece acolhimento o pedido de condenação do Reclamado 

pelos danos morais, porquanto restou devidamente comprovada a falha na 

prestação de serviço, notadamente porque inseriu indevidamente o nome 

da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. Por último, inobstante a existência de restrições posteriores 

ao débito ora debatido, estas devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação. Corroborando: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 270,99 (duzentos e setenta reais e noventa e 

nove centavos), discutido nos autos; 2 – CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em 

decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, 

conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Outrossim, 

determino que O Banco Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da parte 

Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos 

discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), em caso de descumprimento. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018169-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX VINICIUS CAVALCANTE DA SILVA SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018169-71.2019.811.0001 

Reclamante: MAX VINICIUS CAVALCANTI DA SILVA SALGADO 

Reclamado: BANCO SANTANDER S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares previstas 

no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Narra a parte autora que o seu nome foi incluído 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por um débito de R$ 

265,91 (duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), 

proveniente de um contrato de nº MP 70976608475471066, pela empresa 

Reclamada, alegando desconhecimento. Em virtude do apontamento, 

requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa 

Reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência 

de ato ilícito, porquanto o débito que ensejou à inclusão dos dados da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito é proveniente do cartão 

de crédito por ela contratado, utilizado e não pago. A presente relação é 

de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor 

em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Do conjunto 

probatório constante nos autos leva à conclusão de que a reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), 

de comprovar a contratação do cartão de crédito e por sua vez o débito. 

Logo, não logrando êxito em comprovar a relação contratual e, via de 

consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a parte autora quanto a ocorrência de danos morais no caso 

presente, tendo em vista que o extrato do SPC.SERASA apresentado pela 

empresa Reclamada evidência a existência de outras restrições anteriores 

ao ora discutido nestes autos. Assim, embora demonstrada a conduta 

ilícita da Reclamada ao negativar o nome da parte autora por dívida 

inexistente, o fato de possuir registros anteriores em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito do cancelamento”. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA 

DE DANO MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70050854520, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 31/10/2013)”; “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO 

CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para tão somente declarar inexistente o 

débito de R$ 265,91 (duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um 

centavos), contrato MP 70976608475471066, disponível em 31/07/2019. 

Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da 

parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito 

discutido nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), em caso de descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012656-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NOIA BORGES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (REQUERIDO)

QUALICORP S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO OAB - DF21830-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1012656-25.2019.811.0001 

Reclamante: LUCIANA NOIA BORGES DE CARVALHO Reclamados: 

BRADESCO SAÚDE S/A, PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

E QUALICORP S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Primeiramente, cumpre ressaltar que no caso sob 

análise não há que se falar em indeferimento de Justiça Gratuita. Isto 

porque que as causas que tramitam perante os Juizados Especiais, no 

primeiro grau de jurisdição, independem de pagamento de custas e taxas 

ou despesas congêneres, consoante o art. 54, da Lei 9.009/95. Quanto a 

preliminar de ilegitimidade arguida em defesa: Configurada está a 

legitimidade passiva da Primeira Reclamada (Bradesco Saúde S/A), pois a 

atuação da Segunda e Terceira Reclamada, efetivamente na 

administração, não retira a legitimidade do plano de saúde para responder 

a ação, até porque se trata de erro quanto a vigência do plano de saúde 

que impossibilitou à parte autora de utilizá-lo. Logo, tem-se que a Primeira 

Reclamada, possui legitimidade para responder a presente ação. 

Igualmente, detém legitimidade passiva a Segunda Reclamada por prestar 

serviço a Terceira Reclamada, e esta por administrar o convênio da 

Primeira Reclamada. Assim, sendo integrantes da cadeia de consumo, as 

Reclamadas possuem legitimidade para responder a presente ação. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. O cerne da 

presente ação consiste em analisar a existência de falha na prestação de 

serviço pelas Reclamadas, haja vista a alegação da parte autora de que 

migrou para outro plano mais vantajoso que possuía com a Primeira 

Reclamada, a viger a partir de 10.08.2019, contudo, por erro das 
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Reclamadas o plano só poderia ser utilizado depois do dia 21.08.2019, 

sendo que em razão dos transtornos ocasionados, requer a condenação 

das Reclamadas por danos morais. As Reclamadas alegaram ausência de 

ato ilícito capaz de ensejar condenação por danos morais, pleiteando ao 

final improcedência da ação. Pois bem. Tratando-se de contratos de 

seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). In 

casu, está demonstrada a falha das Reclamadas, pois o novo plano 

contratado pela parte autora passou a vigorar apenas no dia 21/08/2019 e 

não no dia 10/08/2019 como informado à autora quando da contratação do 

novo plano. Contudo, não se constata a existência de qualquer lesão à 

personalidade da Reclamante capaz de ensejar a reparação pretendida. 

Isso porque o mero inadimplemento contratual não dá azo à reparação por 

dano moral, principalmente quando não comprovada ofensa efetiva à 

honra, à moral ou imagem da parte que se viu prejudicada. Ademais, a 

autora não teve maiores prejuízos, pois a consulta agendada para o mês 

de agosto fora remarcada para o mesmo mês, conforme relatado na inicial. 

Portanto, inexistindo nos autos provas acerca da efetiva ofensa à 

integridade psíquica da Reclamante, não há se falar em dano passível de 

indenização, impondo-se a improcedência do pedido de condenação das 

Reclamadas por danos morais. A propósito, colaciono decisão nesse 

sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. 

PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A 

ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO 

OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA 

JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido entendeu ser 

descabida a condenação por despesas de aluguel, haja vista que \"não 

restou comprovado nos autos que a venda do imóvel da Autora se deu 

exclusivamente em razão da recusa de pagamento pela Seguradora\" (fl. 

615). No particular, afastar tal conclusão demandaria reexame de provas, 

o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Pela moldura fática desenhada nas 

instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato 

negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual 

seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a 

vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3. Em linha de princípio, 

o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar 

dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias 

locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero 

aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a 

negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor. 4. Tendo a decisão 

posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em 

decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 418.513/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 

05/05/2015) (grifei).” “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGUROS. 

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. 

COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. CASO CONCRETO. 

1. Inaplicabilidade do prazo de carência oposto pela seguradora. Prazo 

máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e 

emergência, situação ocorrente no caso, eis que constatada pelo boletim 

de atendimento hospitalar e a própria circunstância do caso. Inteligência 

dos arts. 12, inciso V, alínea \"c\", e 35-C, ambos da Lei n° 9.656/98. 2. 

Dano moral. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao 

reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Constitui dano moral apenas a 

dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a 

normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do 

individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, situação 

inocorrente nos autos. 3. Honorários advocatícios. Majoração, nos termos 

do art. 85, §8º, do NCPC. Apelo provido, no ponto. 4. Sucumbência 

recursal devida pela ré Unimed, nos termos do art. 85, §11, do NCPC. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071299325, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

30/11/2016);” Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com 

resolução de mérito, o pedido formulado na presente, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017454-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SOARES DA ANUNCIACAO VIEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017454-29.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: LUZIA SOARES DA ANUNCIACAO VIEIRA REQUERIDO: 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. Deixo 

de realizar o relatório, ante a faculdade que me concede a Lei nº 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS interposta por LUZIA SOARES DE ANUNCIAÇÃO em 

desfavor da empresa NOVO MUNDO AMAZONAS MÓVEIS E UTILIDADES 

LTDA. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria 

debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer 

dilação probatória. No caso dos autos, alegando a Reclamante que a 

empresa Reclamada praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se 

opõe ao pedido de ressarcimento, caracterizado esta o interesse 

processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo 

para pleitear a tutela pretendida. Pelas razões supra, Rejeita-se a 

preliminar posta em debate, e passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora que em 09/11/2019 adquiriu um ventilador junto à uma das lojas da 

empresa Reclamada pelo valor de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), 

e que não o tinha em estoque, sendo lhe informada de que deveria 

proceder a retirada do produto em outra loja. Ainda, que ao chegar à 

citada loja, fora informada pela gerente que não tinha o referido produto, 

mas que se quisesse poderia cancelar a compra e restituir o valor da 

mesma, o que fora negado, pois tinha interesse em obter a entrega do 

produto adquirido. Por tais motivos, fez reclamação junto ao PROCON, 

contudo, como a reclamação não surtiu efeitos, propôs a presente ação 

pretendendo a restituição do valor pago pelo produto adquirido, e a 

condenação da Reclamada por danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

alega inexistência de ato ilícito, vez que ofertou à parte autora o 

cancelamento e a restituição do valor pago pela compra do ventilador, o 

que fora negado, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos 

formulados na exordial. A presente relação é de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: ?Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes, ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor SOMENTE 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. (gn) Incontroversa a compra do ventilador pela parte autora 
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junto a uma das lojas da Reclamada, o qual não estava disponível em 

estoque. A venda de produto (ventilador) não disponível em estoque 

caracteriza inadimplência contratual e falha na prestação de serviço. Não 

há como atribuir responsabilidade à autora pelo ocorrido, pois a mesma 

acreditou no preposto da reclamada de que poderia retirar o produto em 

outra loja. Embora a Reclamada tenha demonstrado o cancelamento da 

compra do produto (ventilador) em 06/01/2020, não comprovou que o valor 

foi devidamente estornado à Autora, sendo, portanto devida a restituição 

da quantia despendida pela aquisição do produto. Por fim, no que tange ao 

pedido de danos morais pleiteados, entendo que não há como reconhecer 

que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que 

lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e 

preocupações. Isto porque, conforme por ela própria relatado na inicial 

fora ofertado o cancelamento e a restituição dos valores pela gerente da 

loja em que retiraria o produto. Assim, considerando que não foi 

demonstrada a ofensa à honra subjetiva ou objetiva da demandante, nem 

eventual prejuízo decorrente da não entrega do produto, é de se afastar o 

pedido de condenação a Reclamada por danos morais. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. 

PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO. MERCADORIA 

NÃO ENTREGUE ANTE A INEXISTÊNCIA DO PRODUTO EM ESTOQUE. 

DEVOLUÇÃO PARCIAL. DEVER DE RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE 

DO NUMERÁRIO ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MORAL, TODAVIA, INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA 

REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. 

RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008036071, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em: 19-10-2018) Dessa forma, no caso vertente, não 

vislumbro que o ocorrido tenha causado dor, vexame, humilhação, 

sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica 

da reclamante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. Ante 

o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na 

petição inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte Reclamada 

a proceder a restituição de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais), com 

juros moratórios e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do 

desembolso. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017462-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISDILAINE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017462-06.2019.811.0001 

Reclamante: ISDILAINE DOS SANTOS SILVA Reclamado: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Declaro a revelia da reclamada, 

nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, 

inobstante devidamente citada e intimada – id. 28041135, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação - id. 28462135. Passo a decidir a 

ação, com arrimo no art. 23 da LJE. Pleiteia a parte autora declaração de 

inexistência de débitos e a condenação da empresa Reclamada por danos 

morais, ao argumento de que a empresa Reclamada incluiu seus dados 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega 

desconhecer. No caso vertente a reclamada não apenas incorreu em 

revelia, mas, também, em confissão ficta, uma vez que deixou de 

contestar a ação e de impugnar os documentos acostados à petição inicial 

pela Reclamante, documentos estes que comprovam à saciedade a 

existência de restrições em nome da autora, ambos no valor de R$ 164,00 

(cento e sessenta e quatro reais), com vencimentos em 17/11/2015 e 

02/11/2015, disponíveis em 04/07/2019. Logo, não tendo a empresa 

Reclamada se desincumbido do ônus probatório, de comprovar a origem 

dos débitos, devida à declaração de inexistência dos mesmos e a 

condenação da Reclamada por danos morais. Corroborando: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular - Dano 

moral que é imediato e decorre da indevida inscrição Fixação da 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Montante que chega a ser 

mesmo módico em comparação a outros casos semelhantes apreciados 

por esta Turma Julgadora Todavia, sem insurgência da autora, fica 

mantida a condenação Sentença mantida, com observação - Recurso 

desprovido. (3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, 

Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2012)”. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR a inexistência dos débitos de R$ 

164,00 (cento e sessenta e quatro reais), com vencimentos em 

17/11/2015 e 02/11/2015, disponíveis em 04/07/2019, discutidos nos 

autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a indenizar a autora pelos danos 

morais por ela suportados em decorrência da negativação indevida, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (04/07/2019), conforme dispõe o art. 398 

do C. C. e Súmula 54 do STJ. Outrossim, determino que a Reclamada, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação desta decisum, 

providencie a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de proteção 

ao crédito, em relação ao débito discutido nos autos, sob pena de multa no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se trata de multa diária, em 

caso de descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014545-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY CONCOELO RAMOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1014545-14.2019.8.11.0001. INTERESSADO: 

JUCINEY CONCOELO RAMOS REQUERIDO: SASFAC FOMENTO 

MERCANTIL LTDA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 
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considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Vale dizer que o 

julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. Do 

mesmo modo, no que tange a preliminar de incompetência arguida pelo 

reclamado, não merece prosperar uma vez que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Diante disto, 

entendo desnecessária a realização de perícia contábil, faço isso, com 

fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. O reclamante alega desconhecer os valores descontados 

mensalmente em sua folha de pagamento sob a rubrica de cartão de 

crédito, alegando não ter solicitado qualquer cartão perante o reclamado, 

afirma, porém, que possui apenas contrato de empréstimo consignado. 

Sustenta ainda que os descontos já ultrapassaram consideravelmente o 

valor cheio do empréstimo, entretanto, a instituição financeira continua 

realizando descontos unilaterais sem qualquer informação complementar. 

Assim, pugna pela declaração de nulidade do contrato, com a 

consequente suspensão definitiva dos descontos mensais em seu 

holerite, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais. A seu turno, o reclamado sustenta que não 

cometeu qualquer ilícito, sob o argumento de que o demandante possui 

contrato de cartão de crédito consignado perante o banco, inclusive o qual 

se encontra em pleno andamento e sem irregularidades, não existindo, 

portanto, razões para que a demandante negue conhecimento dos débitos 

aqui discutidos. Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Por se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não 

pode prosperar a pretensão do reclamante de reconhecimento de 

cobrança indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento 

pelo reclamado, pois não demonstrada a alegada fraude ou vício de 

consentimento. O demandante expressamente declara ter firmado um 

contrato de empréstimo consignado com o réu, apenas se insurgindo 

quanto à espécie, pois posteriormente à celebração percebeu que não era 

aquilo que pretendia. Aliás, o reclamado juntou aos autos o Termo de 

Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso e Autorização Para Desconto em 

Folha de Pagamento (Id nº 28150744), ambos devidamente assinados pelo 

reclamante, cópia de seus documentos pessoais, bem como, 

comprovantes da Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do 

autor (Id nº 28150741), demonstrando assim, relação jurídica entre as 

partes quanto à contratação de empréstimo mediante cartão de crédito 

consignado. Com efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao 

consumidor por meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca 

vantagem para o fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito 

são muito superiores aos praticados em empréstimos com desconto 

mediante consignação em folha de pagamento. Contudo, aplica-se ao caso 

a máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

“RMC”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU 

CIRCUNSTÂNCIA AFIM. Em questão, pretensão da autora de ver declarada 

nula qualquer contratação e cobrança relativa aos descontos com a 

denominação “RMC”, porquanto aduz haver contratado apenas 

empréstimo consignado, sem que, no entanto, invoque condição válida ou 

eficaz de invalidar o quanto acordado em tal sentido. Negócio jurídico 

perfeito, formalizado por pessoas capazes, sobre objeto lícito e na forma 

prevista em Lei. Inexistente irregularidade aferível, não se há que falar em 

reparação de dano moral, já que, ademais, foi apenas tangenciado em 

alegações da inicial. Sentença que desacolhe a pretensão posta e que vai 

integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, 

Nº 70081942740, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-09-2019). 

Desta feita, caberia à autora requerer revisão contratual para apurar o 

saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é suficiente para 

quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, porquanto não 

há elementos capazes de macular a relação jurídica firmada entre as 

partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação não se mostra 

viável para tal intento caso fosse, pois haveria necessidade de recálculo 

de taxas e demais encargos contratuais, o que dá à ação a natureza de 

revisional, exigindo a realização de cálculos mais complexos, e, por 

consequência, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso está adstrito, não 

somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, mas também à 

causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela 

nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição 

inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida que se impõe, pois 

apesar do modelo de contratação em questão ser reprovável em razão de 

gerar o pagamento infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de 

conhecimento das regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. 

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVEL 

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM 

CONSIGNAVEL DEMONSTRADO – DESCONTOS DEVIDOS - ÔNUS DA 

PROVA DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - 

DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em que a 

Recorrida informa que pactuou contrato de empréstimo consignado . 

Contudo, após meses de descontos no seu holerite, descobriu que se 

tratava de cartão de crédito com o mínimo consignado , sendo esta 

modalidade não pretendida, posto que extremamente onerosa. Apesar da 

inversão do ônus da prova, tal não exime a consumidora de trazer aos 

autos as provas mínimas de suas alegações, consoante dispõe o art. 373, 

I, do CPC. No caso em análise, tem-se que apesar de a autora informar 

que não pretendia a contratação da modalidade de cartão de crédito , tal 

se mostrou contrária a provas dos autos, posto que os termos contratuais 

é cristalino em especificar a modalidade do contrato firmado entre as 

partes. Com efeito, vislumbra-se pelo contrato juntado e devidamente 

assinado pela Autora – o qual não é impugnado – que se tratava de cartão 

de crédito , com saque do seu limite, cujo o mínimo da parcela seria 

consignada . Assim, não há que se falar em ilegalidade. Danos materiais e 

morais não configurados, uma vez que os descontos são devidos. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais. (N.U 1005510-44.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019) Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001069-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DA SILVA TROUY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANAGUY DE NAZARETH FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1001069-69.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ROGERIO DA SILVA TROUY REQUERIDO: DEVANAGUY DE NAZARETH 

FERREIRA LIMA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 

38 da Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas partes neste 

processo, constante no Termo de Conciliação acostado no id nº 28005729 

para que surta os efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela 

extinção do processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b”, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os 

autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016741-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016741-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANA KAROLINY MARQUES DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S 

E N T E N Ç A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não 

será necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, 

por ser matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. II – PRELIMINARES A Reclamada sustenta que a parte 

reclamante distribuiu diversas demandas com a finalidade de discutir a 

existência da mesma relação jurídica, assim, em consulta a rede mundial 

de computadores, teria encontrado outras ações idênticas discutindo 

restrição comercial. Deste modo, analisando as informações apresentadas 

pelo reclamante, vislumbra-se que apesar da identidade de partes nas 

ações a causa de pedir é diversa, uma vez que tratam de restrições 

creditícias inseridas em decorrência de contratos distintos. Assim, 

efetivamente, não há que se falar em litispendência, tampouco em 

conexão, pois cada ação se reporta a um contrato diferente. De toda 

forma, é notória a existência da(s) reclamação(ões) nº 

1016739-84.2019.8.11.0001 e 1016738-02.2019.8.11.0001; além da 

presente analisada, que demonstram a inequívoca divisão de reclamações 

para obtenção de indenizações distintas, sobre fatos idênticos e de 

conhecimento prévio da parte Autora quando dos respectivos 

ajuizamentos, situação que será sopesada quando em eventual aferição 

de quantum indenizatório. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

107,00 (cento e sete reais) com data de inclusão em 20/07/2019, no 

entanto a requerente afirma que jamais manteve vínculo com a requerida e 

não contratou qualquer serviço que pudesse ter originado o débito. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência dos débitos que originaram os registros indevidos, bem 

como pela condenação da reclamada a reparação por danos morais. Por 

sua vez, em contestação a reclamada afirma que não praticou qualquer 

ato ilícito que poderia ensejar a indenização por danos morais, uma vez 

que a reclamante firmou contrato junto à empresa, entretanto, não cumpriu 

com suas obrigações no que tange ao pagamento dos débitos. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome do autor, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 
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data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pela requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pelo 

autor, observa-se que apesar de existirem inscrições preexistentes em 

seu nome, os registros estão sub judice, razão pela qual não se aplica no 

presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a incidência 

da súmula 385 do STJ o fato de existir outras restrições em nome da 

requerente impõe a redução do quantum indenizatório, assim considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três 

mil reais). Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 – Declarar a inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, 

determinar a exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito em relação ao débito no valor de R$ 107,00 (cento e 

sete reais); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017121-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA HERMENEGILDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017121-77.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILDA HERMENEGILDO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente 

não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Assim, desnecessária a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pelo requerido por débitos no valor de 

R$ 970,42 (novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) com 

data de inclusão em 15/12/2017 promovida pelo reclamado, no entanto, a 

requerente alega desconhecer o referido débito. O reclamado, a seu 

turno, alega que a reclamante é titular do cartão ITAUCARD nº 541187 

****5442, ao longo de 84 meses, assim, foram contraídos débitos que 

restaram inadimplidos que hoje somam a quantia de R$ 3.821,76, aduz, 

ainda, que houve pagamento de outras faturas referente ao mesmo 

cartão, o que demonstra a relação jurídica entre as partes, deste modo, 

não existindo pagamento das faturas em aberto torna-se legítima a 

inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, 

embora tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. O reclamado em sua 

contestação insiste que houve contratação do serviço por parte da 

reclamante, entretanto, não carreou aos autos qualquer prova que 

pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes, apresentou 

apenas as supostas faturas do cartão de crédito que afirma ser de 

titularidade da autora. Ocorre que a imagens juntadas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 
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sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que existem outras negativações 

preexistentes em nome do autor, entretanto, são objeto de demanda 

judicial, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Inobstante afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outra restrição em nome da requerente, ainda que sub judice, impõe a 

redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, 

em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé 

pleiteado pela requerida, também não merece acolhimento, uma vez que 

não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - 

Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 970,42 

(novecentos e setenta reais e quarenta e dois centavos); 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais à parte 

reclamante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal 

de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). 3 – OPINO pela 

improcedência do pedido contraposto; Intime-se o reclamado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015585-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANILZA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015585-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANILZA DE CAMPOS REQUERIDO: CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA 

DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. S E N T E N Ç A Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que a 

parte autora dispensou produção de prova em audiência. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo, porém há situações preliminares que se revelam na espécie 

prejudiciais ao mérito. Trata-se de AÇÃO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS proposta por ANILZA DE CAMPOS em desfavor de CM 

CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS LTDA. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam, tenho que merece ser acolhida uma vez que verifico pelos fatos 

narrados na inicial que a parte reclamada CM CAPITAL MARKETS 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA não teve 

nenhuma responsabilidade quanto à negativação do nome da autora, não 

podendo ser responsabilizada civilmente por atos que não cometeu. Friso 

que, embora tenha descrito a inicial contra empresa ITAPEVA, 

responsável pela negativação indevida, a parte autora cadastrou como 

reclamada CNPJ diverso, que, de fato, não guarda qualquer relação com a 

negativação questionada, conforme satisfatoriamente demonstrado em 

contestação. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam para o fim de extinguir o processo sem resolução do mérito 

com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005351-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT6949-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005351-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGI IMPORT COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - EPP 

REQUERIDO: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CREGI IMPORT 

COMÉRCIO PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA em desfavor de VINICIUS 

FALCÃO DE ARRUDA. A Lei nº 9.099/95 estabelece no art. 51, I que a 

parte autora deve comparecer pessoalmente a todos os atos processuais, 

sob pena de extinção, cabendo se fazer representar, inclusive em 

audiência, pelo representante legal instituído no estatuto social. O 

Enunciado nº 141 do FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o 

Enunciado 110) “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - 

Salvador/BA).” No sistema do Juizado Especial, a representação das 

pessoas jurídicas por meio de preposto ocorrerá apenas quando litigarem 

no polo passivo, mas não no polo ativo. No caso vertente, a parte autora 

sendo empresa de pequeno porte se fez representar por KELLY FABIANA 

DA SILVA PEREIRA, na audiência de conciliação –id. 24970362, quando 

deveria ter comparecido o sócio dirigente, com maior número de cotas 

sociais, que no caso é o Sr. WALLESTON HOBEDD DA SLVA PEREIRA, o 

que não aconteceu, conforme se denota dos documentos acostados na 

exordial. Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da 

reclamação em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, 

qualificada como pessoa jurídica, porém com natureza de microempresa, 

fazer se representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa 

jurídica qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 
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Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) Ante o exposto, diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017105-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTE JULIANA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017105-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CELESTE JULIANA DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela reclamada por débito no valor de R$ 472,90, 

com data de inclusão em 04/08/2019, ao argumento de que “não 

reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas 

obrigações”. A reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Por sua vez, na impugnação, a reclamante sustenta que não 

reconhece o DÉBITO negativado, ainda, afirma que em nenhum momento 

questionou a relação jurídica. Visando demonstrar que de fato os serviços 

foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia da proposta 

de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada pela autora (id. 

28150022). Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos autos é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Cumpre destacar que a reclamante, de forma 

genérica, alega na peça inicial que teve seus dados negativados pela 

reclamante por dívida desconhecida e por contrato que “não se lembra” e 

na oportunidade da impugnação ao afirmar que nunca questionou o 

contrato que deu origem ao débito, age em evidente contradição e altera a 

narrativa apresentada na inicial, ofendendo assim os princípios do 

contraditório e ampla defesa. Neste sentido, a Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR 

PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, 

na exordial, alegou de forma genérica ter sido informada da inserção de 

seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. 

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a 

negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a 

empresa Recorrente. Ao tecer alegações genéricas a respeito da 

negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as 

possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a 

manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na 

contestação, apresenta telas sistêmicas e históricos de pagamentos que 

comprovam a relação jurídica, nesse ato somente que a parte demandante 

apresenta impugnação afirmando que a empresa não apresentou contrato 

e que não teria relação jurídica com a empresa. Todavia, após a 

contestação, sem a juntada do contrato, a Recorrente passou a colocar 

em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme 

mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na 

exordial, modificando a sua assertiva. Registre-se que a Recorrida 

contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço 

da contratação de serviços de telefonia móvel utilizado pela consumidora, 

bem como que a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

foi motivada pela inadimplência aos serviços contratados. Não houve 

qualquer impugnação específica quanto ao referido serviço, sua utilização 

e a inadimplência das faturas. Assim sendo, ante a evidente contradição 

entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam 

definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como 

medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente 

ação. Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, 

quanto à contratação do serviço que deu ensejo ao débito que originou a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. Dessa forma, CONHEÇO 

DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro 

a reforma da condenação, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das 

Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do 

julgamento, servir de acórdão. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, 

a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (RI 1004647-93.2018.8.11.0006, Relator Dr. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data do Julgamento: 03/09/2019.. Desta 

feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). A reclamante 

insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, 

não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas 
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pagas no período de utilização do cartão de crédito contratado com o 

reclamado, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de 

cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus 

probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do 

NCPC. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Por 

fim, vale ressaltar que a reclamante sequer comprovou ter tentado 

resolver o problema administrativamente com o reclamado, inexistindo nos 

autos qualquer número de protocolo de atendimento ou notificação 

extrajudicial. Desta feita, verifico ser incabível a reparação por danos 

morais, eis que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o 

devido adimplemento de suas obrigações para com o reclamado, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016237-48.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JESSICA DUARTE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Inicialmente acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo 

passivo, e por consequência, determino ao cartório que proceda ao 

necessário para a correção devendo passar a constar BANCO 

BRADESCARD S/A como parte reclamada. Inicialmente, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com o banco demandado. O 

reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar o reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da proposta de adesão (id 28274655), 

devidamente assinado pela reclamante, além de documentos pessoais que 

sequer foram apresentados na peça inicial, bem como diversas faturas de 

consumo em nome da autora. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que 

a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. A propósito, 

o reclamado juntou o extrato das faturas do cartão de crédito que 

demonstram que houve o pagamento dos valores nos primeiros meses do 

contrato, entretanto, sem qualquer justificativa o autor deixou de cumprir 

com suas obrigações. Vale frisar que os extratos apresentados 

apartados de outros documentos normalmente não são levados em 

consideração para comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso 

vieram acompanhados do termo de contratação do serviço devidamente 

assinado, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as 

partes. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento 

das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual estava vinculado, ou, 

ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o que não se verifica no 

caso, uma vez que a impugnação do autor foi realizada de forma genérica. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé arguido 

pelo reclamado, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019587-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NILSON FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019587-44.2019.811.0001 

Reclamante: JOSÉ ROBERTO NILSON FERREIRA Reclamado: BANCO BMG 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 
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de prova oral. A prescrição da pretensão de pleitear restituição de valores 

indevidamente pagos segue a norma do Art. 205, do Código Civil de 2.002, 

e não o Código de Defesa do Consumidor como pretende o Banco 

Reclamado. Considerando o fato de a parte autora ter pleiteado a 

restituição de valores que alega ter sido descontado indevidamente em 

seu holerite, e, ainda, o fato de ter proposta a ação em 05/12/2019, 

necessário reconhecer a prescrição decenal como prejudicial de mérito 

em relação aos valores que foram descontados até 05/12/2009. Passo ao 

exame do mérito. Narra a parte autora que contratou empréstimo 

consignado do Banco Reclamado para ser descontado em seu holerite, 

contudo, posteriormente notou que se tratava de modalidade de 

empréstimo feito por meio de cartão de crédito, conhecido como RMC, que 

não fora informado quando da contratação. Que embora tivesse 

recepcionado cartão de crédito, não desbloqueou, tampouco o utilizou. Em 

razão dos fatos noticiados, requer a nulidade da contratação feita por 

meio de cartão de crédito, restituição, em dobro e a condenação do banco 

Reclamado por danos morais. O Reclamado, em contestação, alega que a 

parte autora aderiu ao empréstimo consignado, bem como foi cientificada 

sobre a possibilidade de recebimento de valor por meio de saque dentro 

do limite de cartão de crédito consignado. Analisado o processo e 

documentos que instruem o processo concluo que o Reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC) e 

comprovou por meio de contrato, que a parte autora contratou empréstimo 

consignado em folha, bem como optou contratou cartão de crédito para a 

realização de saques. Em que pese os argumentos apresentados pela 

parte autora, denota-se que teve plena ciência da modalidade de 

empréstimo contratado, tendo, inclusive realizado diversos saques com o 

cartão de crédito que foram creditados em sua conta bancário, 

documentos juntados pela defesa. Desta feita, diante da inexistência de 

vício na contratação do empréstimo e conduta ilícita por parte do banco 

Reclamado, tenho por improcedente os pedidos formulados na presente 

ação. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CERTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE 

MARGEM CONTRATADOS. DOCUMENTO QUE CONTÉM ASSINATURA DA 

AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE COLOQUE EM XEQUE A 

LEGITIMIDADE DAS ASSINATURAS. CONTRATO COLACIONADO AOS 

AUTOS COM CÓPIA DOS DOCUMENTOS DA AUTORA. ASSINATURAS 

CONSTANTES NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS 

SEMELHANTES. VALOR CREDITADO NA CONTA DA CLIENTE MEDIANTE 

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. ARTIGO 373 , II DO CPC/2015 . SERVIÇO 

REGULARMENTE CONTRATADO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 

JUNTADAS PELA RECLAMADA QUE COMPROVAM A EFETIVIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO 

CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, 

por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de NIVALDO RABELO, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos exatos 

termos do vot (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 - 

0021475-90.2016.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: James Hamilton de Oliveira 

Macedo - - J. 13.02.2017).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, opino pelo reconhecimento da prescrição da 

pretensão autoral até 05/12/2009, e no mérito PELA IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020694-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO OAB - MT14147-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUISA ROCHA DUARTE OAB - MA13633 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020694-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VALDECI MANOEL DA SILVA REQUERIDO: VIP - GESTAO E 

LOGISTICA LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 

da Lei 9.099/95. OPINO. Trata-se de ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE 

URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por VALDECI MANOEL DA 

SILVA alegando que o seu veículo foi apreendido em 29/10/2019, pelo fato 

de estar sem documento de porte obrigatório e sem a CNH. Alega que o 

veículo foi levado para o pátio da Reclamada, sendo que a liberação do 

mesmo só seria possível mediante pagamento das diárias e a realização 

da vistoria. Que embora tivesse agendado a vistoria para o seu veículo 

para o dia 18/11/2019, houve recusa da empresa Reclamada em proceder 

à liberação do veículo sob a alegação de não ter localizado o pagamento 

no sistema. A Reclamada, em defesa, arguiu inépcia da inicial por 

ausência de indicação dos fatos e fundamentos jurídicos e, no mérito, 

improcedência da ação, pois a parte autora apesar de ter realizado o 

pagamento das diárias e do guincho, deixou de realizar o pagamento dos 

encargos oriundos da apreensão e eventuais multas ou débitos 

existentes, no caso, o licenciamento realizado em 2011. Realizada 

audiência de conciliação. O Reclamante deixou de apresentar defesa. 

Decido. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

Reclamada, porquanto a inicial indica os fatos e fundamentos jurídicos e 

os pedidos de forma clara e objetiva, possibilitando o pleno exercício de 

defesa, satisfazendo-se as exigências previstas no Código de Processo 

Civil. Do conjunto probatório constante nos atos, verifica-se que o veículo 

adquirido pelo autor foi apreendido pelo fato de o condutar estar sem o 

documento do veículo e sem CNH. Apesar de ter demonstrado o 

pagamento do guincho, das diárias e o agendamento da vistoria, nota-se 

que a liberação do veículo não foi possível ante a ausência de pagamento 

do licenciamento do exercício do ano de 2011. Como descrito no contrata 

de concessão firmado entre a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, 

no item 13.13 – a empresa contratada, no caso a Reclamada “Deverá 

adotar os seguintes procedimentos quanto ao ingresso / saída de veículos 

no pátio: 13.13.1. Ingressado no pátio de depósito, o veículo somente será 

liberado após a comprovação do pagamento das despesas com remoção 

e diárias correspondentes ao tempo de permanência no depósito, bem 

como os tributos e multas, pendentes, junto aos respectivos órgãos 

responsáveis, além da exibição, no ato da liberação, da autorização de 

liberação do veículo, emitida pela Secretaria;” Os elementos de convicção 

coligidos ao bojo do feito deixam claro que não houve qualquer ilegalidade 

no procedimento adotado pela reclamada. Assim, não tendo a parte autora 

comprovado nos autos ter apresentado toda documentação necessária 

para a liberação do veículo, tenho por improcedente os pedidos 

formulados na petição inicial. Frente ao exposto e por tudo que dos autos 

constam JULGO IMPROCEDENTE os pedidos descritos na inicial, por 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017025-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OTICA FRANCISCO GLICERIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017025-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JOILSON DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: OTICA FRANCISCO 

GLICERIO LTDA - EPP S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 82,00 

(oitenta e dois reais) promovidos pela reclamada em 01/02/2018. Aduz, em 

sua peça inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada, uma vez que o serviço 

prestado nunca foi contratado pelo reclamante. A reclamada, a seu turno, 

alega que a cobrança é referente a compra de dois óculos, sendo um RX 

OGGI e um Solar Oggi (Nota de Serviço nº 238109003) no valor total de R$ 

820,00, divididos em 10 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 

82,00, assim, tendo em vista que as parcelas não foram devidamente 

adimplidas pelo autor, o que torna legítima a cobrança e a inserção de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito em virtude do não 

pagamento dos óculos. Deste modo, pugna pela improcedência da ação. 

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifica-se que a 

reclamada se desincumbiu de ônus probatório que lhe competia e 

comprovou a relação jurídica que deu origem ao débito discutido. Desse 

modo, analisando o conjunto probatório vislumbro que a parte requerida, 

fez a juntada do histórico de compra do autor e declaração de domicílio, o 

que demonstra a existência de relação contratual entre as partes. No caso 

em análise ressalto ser desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que 

a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Ademais, 

quando a parte requerente se depara com essas provas no processo, ela 

deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento das faturas 

relativas ao serviço contratado, ou, ainda informar que o produto não foi 

entregue, o que não se verifica no caso. Além disso, a parte autora 

permaneceu inerte quando deveria apresentar matéria de defesa sob 

pena dos fatos narrados pela reclamada serem tidos como verdadeiros, 

portanto, presumem-se verossímeis as informações apresentadas e 

comprovadas nos autos pela requerida. Vale lembrar que a inversão do 

ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Portanto, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito 

dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e a dívida 

imputada ao reclamante, a inscrição em cadastro de devedores não 

representa ilícito e consequentemente não há o que se falar em abalo de 

dano moral. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, artigos 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016133-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ORTIZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016133-56.2019.811.0001 

Reclamante: LUCIANA ORTIZ SILVA Reclamado: ENERGISA S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que 

as provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela empresa Reclamada, 

porquanto os documentos acostados aos autos são suficientes para o 

deslinde da presente ação, sendo prescindível produção de prova pericial. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Pretende a parte 

autora revisão das faturas dos meses de Setembro, Outubro e Novembro 

de 2019, alegando que os valores ali contidos não correspondem a media 

de consumo de seu imóvel e, por fim, a condenação da Reclamada por 

danos morais. A Reclamada, em defesa, alega ausência de irregularidade 

em relação às cobranças dos meses de setembro, outubro e novembro de 

2019, porquanto o valor cobrado nas faturas questionadas corresponde 

ao consumo real de seu imóvel, pleiteando pela improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. No caso em tela, tratando-se de 

relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Analisando as alegações e documentos que 

instruem o processo, verifica-se que a fatura dos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2019 não correspondem a média de consumo do 

imóvel da parte autora, já que o valor constante nas referidas faturas 

destoa das faturas dos meses anteriores. A Reclamada, com a 

contestação, deveria ter apresentado extrato de consumo do imóvel da 

parte autora, no entanto, apresentou extrato de consumo em nome de 

terceiro, qual seja, “Jéssica Macedo Caetano”. Assim, não tendo a 

empresa Reclamada desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, do 

CPC), de comprovar o consumo real registrado no mês de setembro, 

outubro e novembro de 2019, as referidas devem ser retificadas com 

base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas 

aqui discutidas Com relação ao pedido de condenação da empresa 

Reclamada por danos morais, tenho por improcedente, porquanto não há 

nos autos prova de que em razão das cobranças o seu nome fora incluído 

nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco de que o serviço em sua 

Unidade Consumidora fora interrompido. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar de incompetência absoluta dos juizados especiais e no mérito 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO formulados na inicial, e o faço 

para determinar que a reclamada proceda a retificação das faturas dos 

meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019,com base na 

média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui 

discutidas. Confirmo a liminar concedida no id. 25957265. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1015590-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA CORREIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015590-53.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

UMBELINA CORREIA RIBEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

reclamada levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou 

nenhum comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial arguida, uma vez que ausente qualquer vício capaz de 

ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do art. 

330, § 1º do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em 

detrimento de certas exigências, que acabam acarretando entrave 

processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os 

juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por débitos no valor total 

de R$ 387,37 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), 

com data de inclusão em 25/11/2018, no entanto a requerente afirma que 

jamais manteve vínculo com a requerida e não contratou qualquer serviço 

que pudesse ter originado o débito. Assim, pugna pela anulação do 

negócio jurídico com a consequente declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada na 

reparação por danos morais. Por sua vez, em contestação a reclamada se 

limita a afirmar que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que a reclamante firmou contrato 

junto à empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos. A reclamada em sua peça de defesa 

insiste que houve contratação do serviço por parte da reclamante, 

entretanto, não apresentou sequer o número do contrato, ou, ainda, “telas 

de sistema”, como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não 

carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação 

jurídica entre os litigantes. Como se vê, a contestação é estéril de provas, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante para a referida contratação. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. A propósito, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Desta feita, diante da ausência de provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 4- “OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” 

(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 

16801). 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). ( APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente, ou seja, o dano está vinculado à própria existência do fato 

ilícito, cujo resultado é presumido, in re ipsa, (Ag. 1.379.761). Analisando 

os documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo é a única restrição em nome da 

autora, portanto, não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 

1 - Declarar a inexistência do débito litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva das restrições indevidas em relação aos débitos 

discutidos nos autos no valor total de R$ 387,37 (trezentos e oitenta e 

sete reais e trinta e sete centavos) 2 – Condenar a parte reclamada TIM 

S/A ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018803-67.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDILAINE DOS SANTOS AMORIM REQUERIDO: INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Inexistindo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais movida por EDILAINE DOS SANTOS AMORIM em face de 

INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, alegando que 

desconhece os débitos de R$ 253,75 (duzentos e cinquenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), R$ 197,45 (cento e noventa e sete reais e 

quarenta e cinco centavos) e de R$ 200,96 (duzentos reais e noventa e 

seis centavos), os quais ensejaram o apontamento de seus dados junto 

ao órgão de proteção ao crédito, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência de débitos e a compensação de cunho moral. Em 

contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação dos 

serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. No caso em apreço, caberia à Requerida 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA 

JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o 

que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto 

no artigo 373, II, CPC. Para tanto, a Reclamada apresenta os comprovantes 

de entrega devidamente assinado pela autora relativo aos produtos que 

por ela foram adquiridos, o que afastada a indicação de contratação 

fraudulenta. Assim, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório, mesmo frente às meras argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da reclamante, bem como a 

existência de débitos que deixaram de serem adimplidos. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, consequentemente tem-se 

a inexistência de ilicitude na inclusão do nome da reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via 

de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela contidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017771-27.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ESTEPHANI AGNES PEREZ DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, estando os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Do mesmo modo, 

no que tange a preliminar de incompetência arguida pelo reclamado, não 

merece prosperar uma vez que os documentos trazidos aos autos são 

suficientes para formar um juízo de convicção. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia contábil, faço isso, com fulcro no 

disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovido pelo reclamado, ao argumento de que desconhece o referido 

débito e não possui qualquer relação jurídica com o banco demandado. O 

reclamado, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando 

demonstrar que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, 

o reclamado juntou cópia da proposta de adesão (id 28688126), 

devidamente assinado pela reclamante, bem como diversas faturas de 

consumo em nome da autora. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que 

a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. A propósito, 

o reclamado juntou o extrato das faturas do cartão de crédito que 

demonstram que houve o pagamento dos valores nos primeiros meses do 

contrato, entretanto, sem qualquer justificativa o autor deixou de cumprir 

com suas obrigações. Vale frisar que os extratos apresentados 

apartados de outros documentos normalmente não são levados em 

consideração para comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso 

vieram acompanhados do termo de contratação do serviço devidamente 

assinado, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as 

partes. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento 

das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual estava vinculado, ou, 

ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o que não se verifica no 

caso, uma vez que a impugnação do autor foi realizada de forma genérica. 

Desta feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder do reclamado. Presentes 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé arguido 

pelo reclamado, não merece acolhimento, uma vez que não restou 
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caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito CUIABÁ, 10 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018293-54.2019.811.0001 

Reclamante: JOSUE GONÇALVES PEREIRA Reclamado: ENERGISA S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. A parte Autora pediu a desistência da presente ação – id. 

28223533. O pedido formulado pelo Reclamante pode ser acolhido sem a 

anuência da Reclamada, de acordo com o Enunciado 90: “a desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA da ação, de acordo com o artigo 200, Parágrafo Único 

do Código de Processo Civil, e, via de consequência a EXTINÇÃODO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII 

do Novo Código de Processo Civil, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017051-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARY JARDIM CURY TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017051-60.2019.811.0001 

Reclamante: ELENICE MARY JARDIM CURY TOLEDO Reclamado: BANCO 

OLÉ CONSIGNADO S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Rejeita-se a preliminar de incompetência do 

juizado especial arguida pelo banco reclamado, porquanto os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, 

não necessitando de prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao 

exame do mérito. Alega a parte autora que o banco reclamado descontou 

valores em seu benefício previdenciário relativo a 02(dois) empréstimos 

que por ela não foram contratados. Em razão das contratações, que alega 

serem fraudulentas, requer a condenação do banco Reclamado por danos 

materiais e morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato 

ilícito, pois a parte autora firmou a contratação de dois empréstimos 

consignados em Maio de 2019, requerendo ao final a improcedência dos 

pedidos formulados na petição inicial. A relação estabelecida entre as 

partes é de consumo, portanto, são aplicáveis as regras contidas no 

Código de Defesa do Consumidor, que ao disciplinar o fornecimento de 

produtos ou serviços prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 

independente de culpa e com base no nexo causal entre o dano ao 

consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 14, 

litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes, ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento: 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam." Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn) Analisando o processo 

e documentos que o instruem, conclui-se que razão não assiste a parte 

autora. A toda evidência que os contratos de nº 164419814, no valor de 

R$ 10.291,50 (dez mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta 

centavos) e de nº 164419920, no valor de R$ 11.495,74 (onze mil 

quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), 

celebrado em Maio de 2019 foram contratados pela autora. Além disso, 

restou demonstrado pelo banco Reclamado que os valores contratados 

foram creditados na conta bancária da autora, que sequer foram 

impugnados pela parte autora. Entendo que caberia a parte autora 

comprovar extrato bancário com a finalidade de comprovar que os valores 

não foram creditados em sua conta corrente, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve contratação dos empréstimos 

consignados pela parte autora, não havendo que se falar em ato ilícito do 

Reclamado capaz de ensejar a sua condenação por danos materiais e 

morais. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 
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SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016314-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016314-57.2019.811.0001 

Reclamante: JUNIOR MARQUES DA SILVA Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis a propositura da presente ação, 

porquanto a referida se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia a parte 

autora a declaração de inexistência de débito e a condenação da 

Reclamada por danos morais, ao argumento de que desconhece o débito 

de R$ 223,11 (duzentos e vinte e três reais e onze centavos), apontado 

pela empresa Reclamada, vez que não possui relação jurídica com a 

mesma. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto o débito discutido nos autos é oriundo da contratação de 

serviços de cartão de crédito Visa Fácil nº 4096.0146.1600.9492, que 

deixou de ser adimplido pela parte autora, pleiteando ao final pela 

improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e 

documentos que o instruem concluo que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

CPC, de comprovar a contratação dos serviços pela parte autora e ainda, 

a legitimidade do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. No caso em apreço, caberia a parte 

Reclamada apresentar contrato devidamente assinado pela parte autora, 

ou até mesmo áudio de gravação contendo a gravação da contratação de 

cartão de crédito via call center. Consigne-se, ainda, que eventual juntada 

de “prints screens” retirados das telas dos próprios computadores da 

reclamada, não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação do 

serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada desincumbido do 

ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à Reclamante, 

pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, 

e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 223,11 (duzentos e 

vinte e três reais e onze centavos), discutido nos autos; CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a parte autora pelos danos morais por ela 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da 

parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos 

discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), em caso de descumprimento. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018791-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDLAINE SINOBE DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018791-53.2019.811.0001 

Reclamante: EDLAINE SINOBE DE ANDRADE Reclamado: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, ao argumento de que desconhece a contratação de serviços 

junto ao Reclamado que pudesse justificar a cobrança do débito de R$ 

177,82 (cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos). O 

Reclamado, em suma, alega que o débito decorre da contratação de 

serviços pela autora, inexistindo razão para se falar em ato ilícito capaz de 

ensejar reparação por danos morais. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o 

Reclamado esta mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e documentos que 

o instruem, conclui-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a contratação dos serviços pela autora e ainda, a legitimidade 

do débito que ensejou à inserção dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. No caso em apreço, caberia ao banco reclamado 

apresentar contrato devidamente assinado pela autora, ou até mesmo 

áudio de gravação contendo a gravação da contratação feita pela parte 

autora por meio de call center. Logo, não logrando êxito em comprovar a 

contratação e, via de consequência, que a inscrição do nome da 

reclamante decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela autora, o débito deve ser declarado ilegal. Do mesmo modo, 

merece acolhimento o pedido de condenação do Reclamado pelos danos 

morais, porquanto restou devidamente comprovada a falha na prestação 

de serviço, notadamente porque inseriu indevidamente o nome da 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 421 de 716



Por último, inobstante a existência de restrição posterior ao ora debatido, 

este deve ser considerado para fins de arbitramento de condenação, 

c o n f o r m e  e n t e n d i m e n t o  j u r i s p r u d e n c i a l .  C o r r o b o r a n d o : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A 

inscrição em órgão de restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza 

ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que não seja devida indenização 

por danos morais, a exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular 

seja preexistente ou concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição 

irregular for anterior às demais inscrições, inaplicável o enunciado do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser 

considerada para fins de arbitramento da indenização, pois demonstra a 

contumaz inadimplência da autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da 

indenização por danos morais é a data da fixação do valor. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. 

Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 – DECLARAR a inexistência do débito de R$ 177,82 (cento e 

setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), discutido nos autos; 2 – 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a reclamante pelos danos morais por 

ele suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Outrossim, determino que o Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome da 

parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos 

discutidos nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), em caso de descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta 

fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). 

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017466-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017466-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO MARTINS DOS SANTOS REQUERIDO: OI S.A 

Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que me concede 

a Lei nº 9.099/95. Opino. Retifique-se o polo passivo da presente ação, 

passando a constar a OI MÓVEL S/A. Sr. Gestor, proceder a retificação 

no sistema. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a 

matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária 

qualquer dilação probatória. Assim, diante das provas documentais e, 

sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, entendo 

desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da 

lide. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. Narra a parte autora que nunca foi cliente da Reclamada, contudo, 

recebeu ligação onde fora lhe ofertada pacote de dois chips 

(65)99934-1174 e (65)99934-5850, pelo valor de R$ 99,90 (noventa e 

nove reais e noventa centavos). Em embora tenha recepcionado os chips, 

os mesmos não funcionaram, motivo pelo qual solicitou o cancelamento. 

Ainda que fora informada de que deveria proceder ao pagamento de R$ 

1.800,00 ( um mil oitocentos reais) em virtude do cancelamento. Indignado 

com tal situação, já que não dera causa ao cancelamento, propôs a 

presente ação objetivando a declaração da inexistência da relação jurídica 

e consequentemente as multas e a condenação da Reclamada por danos 

morais. A Reclamada, em defesa, alega que a parte autora está vinculada 

ao contrato nº 2005497939, relativo aos números (65) 99934-5850 e (65) 

99934-1174, plano ativado em 23/10/2019, e com débito em aberto de R$ 

166,95 (cento e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), 

inexistindo motivos para ser falado em inexistência de relação jurídica e 

sua condenação por danos morais. Pois bem. Dispõe o art. 6.º da Lei nº. 

9.099/95 que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum”. Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, conforme disposto no art. 335, do Código de 

Processo Civil Brasileiro. A propósito, litteris: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Assim sendo, após 

detida análise dos autos, tem-se quenão merece ser acolhido o pedido 

formulado na exordial, diante da ausência de comprovação das alegações 

pela parte Reclamante. No caso em comento, incontroversa a existência 

de relação jurídica entre as partes. Não obstante as alegações 

apresentadas pela parte autora, verifica-se que não apresentou 

elementos que pudesse concluir que a linha não estava em pleno 

funcionamento, tampouco de que entrou em contato com a empresa 

Reclamada para informar o ocorrido. Para tanto, era necessário que a 

parte autora tivesse apresentado dados como data em que entrou em 

contato com a Reclamada, número de protocolo, bem como a data em que 

solicitou o cancelamento, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do 

CPC). Destarte, diante do frágil conjunto probatório, ante a falta de 

comprovação pela parte autora quanto aos fatos narrados na inicial, os 

pedidos devem ser julgados improcedentes. Nesse sentido: TAMG - 

Tribunal de Alçada de Minas GeraisProcesso: 0433838-3 Apelação (Cv) 

Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Juiz Alberto Vilas 

Boas. Data Julgamento: 21/09/2004.Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA 

DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO 

VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a 

inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar 

providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se 

acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e 

morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus 

processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). Portanto, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, 

uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever 

de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o 

ato e o dano e a culpa da Reclamada na ocorrência do fato danoso. Posto 

isso, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 
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Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018056-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA JERONIMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018056-20.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA JERONIMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A S E N 

T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, OPINO pela 

homologação do acordo firmado pelas partes neste processo, constante 

no Termo de Acordo acostado no id nº 29100369 para que surta os 

efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos 

dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018460-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018460-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Códido 

de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Trata-se 

de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais movida por AMANDA SOENE OLIVEIRA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu 

qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de 

seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. 

Em contestação, alega a parte Reclamada que houve regular contratação 

dos serviços, bem como que não houve dano moral, que se trata de mero 

aborrecimento, já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco 

demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do CDC, sendo a Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011035-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CAVALCANTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011035-90.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: JOAO VITOR 

CAVALCANTE DA SILVA S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Inicialmente ressalto que o reclamado, 

inobstante devidamente citada (Id nº 27952686), deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, consoante consta no Id nº 26281294. Cumpre 

esclarecer que nos Juizados Especiais a revelia somente é decretada 

quando a parte reclamada deixa de comparecer em audiência e a 

confissão ficta somente se aplicar diante da inércia quanto a 

apresentação da peça de defesa. Deste modo, nos termos do artigo 20 da 

Lei 9.099/95, declaro a revelia da requerida. Passo a decidir a ação, com 

arrimo no art. 23 da LJE. Trata-se de ação de cobrança onde a autora 

busca o pagamento do valor atualizado de R$ 996,02 (novecentos e 

noventa e seis reais e dois centavos) referente ao contrato de compre e 

venda de álbum de fotografias nº 9080, conforme documentos anexados 

na inicial. No caso vertente o reclamado não incorreu somente em revelia, 

mas também em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar as 

alegações e os documentos juntados na petição inicial. Logo, analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se restar 

incontroversa a existência da dívida, não tendo o reclamado comparecido 

ao processo e apresentado prova de pagamento. Ademais, o requerido 
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não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do 

NCPC), atinente à negativa da dívida ou da veracidade dos documentos 

apresentados. No caso em tela, embora a doutrina possibilite ao julgador 

entender de forma contrária, não vislumbro nos autos nenhum elemento 

fático ou jurídico a ponto de ensejar produção de provas ou abalar tal 

presunção e, por conseguinte, flexibilizar os efeitos da revelia. Sendo 

assim, é de rigor a procedência da ação para o reconhecimento da 

cobrança do título executivo particular representado pelo contrato trazido 

aos autos pela autora e não quitado pela demandada. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para CONDENAR o reclamado ao 

pagamento do valor R$ 996,02 (novecentos e noventa e seis reais e dois 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 

405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde o 

vencimento da dívida. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018542-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018542-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEONARDO XAVIER DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no 

art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por LEONARDO XAVIER DOS 

SANTOS em face de BANCO DO BANCO BRADESCO S/A, onde alega o 

Reclamante que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi 

surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega a parte 

Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem como que 

não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já que a parte 

autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o 

débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais do cartão de crédito 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte do Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018669-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DAVI CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018669-40.2019.811.0001 

Reclamante: MANOEL DAVI CAMPOS Reclamado: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeita-se a 

preliminar de incompetência territorial arguida pela empresa Reclamada, 

vez que não apresentou outro documento que pudesse comprovar que a 

parte autora não reside no local constante no documento apresentado 

como comprovante de endereço. Rejeita-se a preliminar de litispendência 

arguida pela empresa Reclamada, pois a presente ação fora distribuída em 

28/11/2019, antes da propositura da mesma ação distribuída no Juizado 

Especial Cível de Várzea Grande/MT, devendo aquela ser extinta. Além 

disso, não há falar-se em reunião, pois não se trata de ações conexas. 

Igualmente, rejeita-se a preliminar de inépcia por ausência de documentos, 

porquanto a referida se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. O Reclamante 

alega, na petição inicial, que teve seus dados inscritos em cadastro de 

proteção ao crédito pela Reclamada por débito de R$ 329,98 (trezentos e 

vinte e nove reais e noventa e oito centavos), alegando ser este débito 

indevido. A Reclamada, em contestação, alega a existência de contrato de 

prestação de serviços de energia elétrica firmado pelo autor, referente à 

UC 2522830-5, da qual constam débitos em aberto, sendo legítima a 

inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não trouxe ao 

processo o contrato firmado pelo autor, trazendo apenas cópia de ficha 
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cadastral, a qual, por ser produzida unilateralmente não pode ser aceita 

como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. De fato, a Reclamada não trouxe ao processo nenhum 

documento que comprove a veracidade dos fatos alegados na 

contestação e atinentes à unidade consumidora nº 2522830-5 pelo 

Reclamante, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, não logrando 

êxito em comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a 

inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo autor, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

Corroborando: “DANO MORAL Indenização Fornecimento de energia 

elétrica - Ausência de relação contratual entre as partes - Ônus da prova 

que incumbia à ré, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de 

Processo Civil Responsabilidade objetiva, a teor do Código de Defesa do 

Consumidor Dano moral caracterizado Quantia que se mostra adequada 

aos limites do problema ocasionado Sentença mantida - Aplicação do 

disposto no artigo 252 do Regimento Interno desta Corte RECURSO NÃO 

PROVIDO.  (TJ -SP -  APL :  00002243820118260038  SP 

0000224-38.2011.8.26.0038, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 

10/09/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/09/2013)”. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada, 

tenho-o por improcedente, haja vista que não restou comprovado nos 

autos que o Reclamante contratou e utilizou os serviços da empresa 

Reclamada. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 329,98 (trezentos e vinte e nove reais e 

noventa e oito centavos), discutido nos autos; 2 – CONDENAR a parte 

reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais por ele 

suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. OPINAR, 

ainda, pela improcedência do pedido contraposto. Intime-se a Reclamada, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) não se trata de multa diária, com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Opinar, ainda, pela 

improcedência do pedido contraposto. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015750-78.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA BENEDITA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDUL MOHAMED HASSOUN DE SOUZA OAB - MT25018/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS ARMANHE DE OLIVEIRA OAB - PR86537 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015750-78.2019.811.0001 

Reclamante: LUANNA BENEDITA DE ALMEIDA FIGUEIREDO Reclamado: 

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora que antecipou o pagamento das parcelas da compra que havia feito 

junto à Reclamada, no entanto, se surpreendeu com a anotação de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito pelo fato de o preposto da 

empresa não ter feita a inclusão da última parcela quando do pagamento 

antecipado das parcelas. Que em razão do ocorrido, dirigiu-se até o 

estabelecimento da Reclamada e pagou o débito sem os juros, porém, 

mesmo diante do pagamento do débito, houve a manutenção dos seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito, fato que lhe causou 

transtornos. A Reclamada, em defesa, alega que o apontamento ocorreu 

em virtude da ausência de pagamento do débito, inexistindo ato ilícito 

capaz de ensejar sua condenação por danos morais. Analisando 

minuciosamente os autos e a documentação a ele acostada, infere-se que 

a Reclamante quitou o débito junto à Reclamada em 22/10/2019, no valor 

de R$ 43,62 (quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e a 

mesma não procedeu a baixa nos órgãos de proteção ao crédito, 

mantendo—negativado por mais de 14(quatorze) dias, conforme se 

observa do extrato de 05/11/2019. Com os documentos juntados aos 

autos, a autora se desincumbe do ônus probatório quanto ao fato 

constitutivo do seu direito, CPC, art. 373, I, além do que, o ônus da prova 

foi invertido em favor da mesma, cabendo, pois, à reclamada provar a 

inexistência do dano sofrido. Por outro lado, analisando a contestação da 

ré, efetivamente observo que a mesma não nega os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, tenho que é injustificável que decorrido mais de 

14(quatorze) dias do pagamento, a reclamada não tenha providenciado a 

baixa do nome da autora dos cadastros restritivos, fazendo com que a 

mesma passasse por constrangimento no comércio local. Assim, patente a 

falha na prestação de serviço pela Reclamada ao manter os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito já quitado, 

conforme dispõe o no art.14, §1º, I, CDC, o que implica na obrigação de 

reparar os danos causados. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. VERIFICADA ILICITUDE DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. Hipótese 

dos autos em que a autora alega manutenção da inscrição indevida após 

renegociação de dívidas junto à ré. Sendo incontroverso o adimplemento 

de parcelas do acordo, demonstrada está a ilicitude do registro, haja vista 

se tratar de inscrição negativa anterior à data da renegociação, ou seja, 

referente ao débito originário. II. O aponte negativo configura ato ilícito 

capaz de causar dano moral de natureza in re ipsa, ou seja, prescindível a 

demonstração da lesão de outras provas além da própria inscrição. No 

caso, demonstrada a ilicitude da inscrição negativa e a inexistência de 

inscrições negativas anteriores à data do pagamento da primeira parcela 

da renegociação, deve ser mantida a condenação fixada na sentença. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083362582, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em: 19-12-2019).” Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, e o 

faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 79,30 (setenta e nove 

reais e trinta centavos), discutido nos autos; CONDENAR a reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e os juros a partir da 

citação. Confirmo a liminar concedida – id. 25867589. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017801-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALVES CABRERA FREGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017801-62.2019.811.0001 

Reclamante: DANIELLY ALVES CABRERA FREGNANI Reclamado: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

Reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção, bem como a própria empresa afirma inexistir 

irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da Reclamante. 

Ultrapassada preliminar, passo ao exame do mérito. A Reclamante alega 

na petição inicial: - que é usuária dos serviços prestados pela Reclamada 

e que discorda dos valores das faturas de água de setembro/2019 e 

outubro/2019, pois estas apresentaram valores acima de sua média 

mensal; - que em razão das cobranças requer seja declarada a 

inexistência dos débitos de R$ 465,48 (quatrocentos e sessenta e cinco 

reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 24/09/2009 e de R$ 

458,74 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro 

centavos), com vencimento em 24/10/2019 e, ainda, a condenação da 

reclamada por danos morais. A Reclamada, por sua vez, alega que 

inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada vistoria no hidrômetro 

instalado na residência da Reclamante não sendo constatada qualquer 

irregularidade em seu funcionamento, e mais, que a fatura foi gerada a 

partir da leitura do consumo registrado no imóvel, sendo que a 

responsabilidade pelo consumo do imóvel da autora é de sua 

responsabilidade. Analisado o processo e os documentos a ele acostado, 

conclui-se que razão não assiste a parte reclamada, uma vez que não 

restou comprovada a legalidade do consumo registrado nas faturas dos 

meses de setembro/2019 e outubro/2019, e mais, se não existe e nem 

existia irregularidade no hidrômetro instalado à época em que a fatura foi 

gerada torna-se injustificável o valor cobrado na mesma. Ressalte-se 

ainda que o consumo registrado nos meses de setembro/2019 e 

outubro/2019 não são compatíveis com o consumo anterior do imóvel, 

sendo certo que o consumo mensal do imóvel se manteve, não tendo sido 

registrado consumo semelhante ao discutido nesta demanda. Sendo 

assim, resta evidente que o valor cobrado nas faturas de setembro/2019 e 

outubro/2019 é indevido, não tendo a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). Logo, diante do aumento 

injustificado do valor nas faturas dos meses de setembro e outubro de 

2019, impõe-se a readequação dos valores. Evidencia-se, pois, que os 

fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. A demonstração 

de situação excepcional incumbia à concessionária, sendo impossível 

exigir da Reclamante a produção de prova negativa. Assim, demonstrada 

a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada, deve esta ser 

condenada a indenizar a Reclamante pelos danos causados, até porque 

teve o fornecimento de água suspenso, ultrapassando os fatos aqui 

expostos a seara do mero aborrecimento. Nesse sentido: “PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARIDADE EM FATURAS, 

APESAR DA EXISTÊNCIA DE MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL.557CÓDIGO DE PROCESSO CIVILI - "O Código de Defesa do 

Consumidor aplica-se na hipótese de serviço público prestado por 

concessionária, tendo em vista que a relação jurídica tem natureza de 

Direito Privado e o pagamento é contraprestação feita sob a modalidade de 

tarifa, que não se classifica como taxa. (.)", proclama o colendo Superior 

Tribunal de Justiça;Código de Defesa do ConsumidorII - Nada obstante a 

existência de medidor, as faturas entre dezembro de 2005 a abril de 2006 

passaram a apresentar valores exorbitantes, muito acima daqueles 

anteriores e sua média de consumo. Verifica-se, claramente, que houve 

falha na prestação do serviço;III - O valor de indenização por dano moral 

fixado na sentença foi bem modesto, o qual deve ser mantido à mingua de 

recurso autoral;IV - Recurso ao qual se nega seguimento art. 557, do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil 

(104875220068190054 RJ 0010487-52.2006.8.19.0054, Relator: DES. 

ADEMIR PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/08/2012, DECIMA TERCEIRA 

CAMARA CIVEL)”. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados na ação, e o faço para: DETERMINAR que a 

Reclamada proceda à readequação das faturas que compreendem os 

meses de setembro e outubro de 2019, com base na média dos doze 

últimos meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas; 

CONDENAR a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009933-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE NOGUEIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1009933-33.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GISLAINE NOGUEIRA DE ALENCAR REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINARES Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo 

réu no que tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, 

para fins de ação de indenização por danos morais por inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato 

gerador da pretensão, o que, in casu, ocorreu em 25/09/2019 (Id. 

24406647), data em que foi realizada a consulta dos dados do autor no 

cadastro de proteção ao crédito. Do mesmo modo, afasto a preliminar de 

ausência de interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Por fim, o reclamado 

levanta preliminar alegando que a parte reclamante não juntou nenhum 

comprovante de residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da 
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inicial arguida pelo reclamado, uma vez que ausente qualquer vício capaz 

de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do parágrafo único do 

art. 330, § 1º do NCPC. Com efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça 

em detrimento de certas exigências, que acabam acarretando entrave 

processual e, por conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os 

juizados especiais, em atenção à celeridade processual. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por danos morais diante 

da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito promovida 

pela reclamada por pendências financeiras no valor total de R$ 103,78 

(cento e três reais e setenta e oito centavos). Neste sentido, argumenta 

que desconhece o referido débito, uma vez que não solicitou nem adquiriu 

qualquer produto ou serviço junto à concessionária. A reclamada, em 

contestação, alega a existência de contrato de prestação de serviços de 

energia elétrica firmado pelo autor referente à UC sob nº 2266763-8 

localizada no endereço Rua dos Ipês, nº. 67, bairro Altos da Serra II – 

Cuiabá/MT da qual constam débitos em aberto no valor de R$ 536,98 

(quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) o que originou 

as negativações ora discutidas. Ao final, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da reclamante ao pagamento do débito inadimplido, além 

da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se tratar de relação 

de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a 

reclamada não trouxe o contrato firmado pelo autor referente à unidade 

consumidora em discussão, trazendo apenas o histórico de contas do 

cliente, os quais, por serem produzidos unilateralmente não podem ser 

aceitos como meio de prova, motivo pelo qual reputo como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ademais, as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas. Desta feita, a parte requerida 

não apresentou provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. Do mesmo 

modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que a negativação analisada no presente processo é a 

restrição mais antiga em seu nome, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. De outra banda, quanto ao pleito 

contraposto apresentado pela reclamada, este não merece ser acolhido, 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com a 

demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigados e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva 

do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao 

débito no valor total de R$ 103,78 (cento e três reais e setenta e oito 

centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); 3 – OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto; Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017168-51.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALEXANDRA DE MATTOS MARTINS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. II – PRELIMINARES A nova sistemática processual trouxe 

como norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no 

artigo 4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de 

obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu. Portanto, quanto ao exame das 

preliminares suscitadas pelo demandado, como o mérito é favorável ao 

réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais por ele invocada em 

atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. III - MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante, indenização por 

danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de restrição de 

crédito promovida pela reclamada, ao argumento que desconhece o 

referido débito, uma vez que não solicitou nem adquiriu qualquer produto 

ou serviço junto à concessionária. A Reclamada, em defesa, alega que a 

cobrança é referente a débitos da Unidade Consumidora nº 222212-3, 

registrada em nome da Autora, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito em virtude 

do não pagamento das faturas. Aduz que a reclamante possui valores em 

aberto junto à requerida no montante de R$ 4.723,59 (quatro mil 
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setecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), assim, 

pugna pela condenação da autora ao pagamento do valor inadimplido, além 

da condenação nas penas de litigância de má-fé. Visando demonstrar que 

de fato os serviços foram contratados pela parte autora a reclamada 

juntou termo de confissão de dívida devidamente assinado pela autora, 

além de documento pessoal (Id nº 28502632), ressalto que a semelhança 

da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta nos 

documentos juntados na inicial e exarada no termo de audiência é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. No 

caso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Com efeito, telas do sistêmicas e histórico de 

consumo apartados de outros documentos normalmente não são levados 

em consideração para comprovar a relação contratual. No entanto, no 

caso em análise, como vieram acompanhadas do contrato devidamente 

assinado e com documento pessoal anexo, fica mais que demonstrada a 

relação jurídica entre as partes. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, 

I do Código de Processo Civil/2015. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar à 

reclamada o valor de R$ 110,16 (cento e dez reais e dezesseis centavos) 

a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de 

mora a partir da contestação. Por fim, OPINO pela improcedência ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018416-52.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WAGNER DE OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito promovido pela reclamada por débito no valor de R$ 634,38 

(seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos), com data de 

inclusão em 13/06/2019, ao argumento de que “não reconhece a dívida em 

questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações”. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Por sua vez, 

na impugnação, a reclamante sustenta que não reconhece o DÉBITO 

negativado, ainda, afirma que em nenhum momento questionou a relação 

jurídica. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia da proposta de adesão ao 

cartão de crédito devidamente assinada pelo autor (id. 28717623). Vale 

frisar que a semelhança da assinatura apresentada no contrato com 

aquela aposta nos documentos juntados nos autos é visualizada a olho 

nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, desnecessária a 

realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso. Cumpre destacar que o reclamante, de forma genérica, alega na 

peça inicial que teve seus dados negativados pela reclamante por dívida 

desconhecida e por contrato que “não se lembra” e na oportunidade da 

impugnação ao afirmar que nunca questionou o contrato que deu origem 

ao débito, age em evidente contradição e altera a narrativa apresentada 

na inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa. 

Neste sentido, a Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso já decidiu: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA 

CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, vislumbra-se que a Recorrente, 

na exordial, alegou de forma genérica ter sido informada da inserção de 

seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. 

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a 

negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a 

empresa Recorrente. Ao tecer alegações genéricas a respeito da 

negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as 

possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a 

manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na 

contestação, apresenta telas sistêmicas e históricos de pagamentos que 

comprovam a relação jurídica, nesse ato somente que a parte demandante 

apresenta impugnação afirmando que a empresa não apresentou contrato 

e que não teria relação jurídica com a empresa. Todavia, após a 

contestação, sem a juntada do contrato, a Recorrente passou a colocar 

em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme 

mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na 

exordial, modificando a sua assertiva. Registre-se que a Recorrida 
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contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço 

da contratação de serviços de telefonia móvel utilizado pela consumidora, 

bem como que a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

foi motivada pela inadimplência aos serviços contratados. Não houve 

qualquer impugnação específica quanto ao referido serviço, sua utilização 

e a inadimplência das faturas. Assim sendo, ante a evidente contradição 

entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam 

definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como 

medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente 

ação. Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, 

quanto à contratação do serviço que deu ensejo ao débito que originou a 

inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. Dessa forma, CONHEÇO 

DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que indefiro 

a reforma da condenação, mantendo-se a sentença em sua íntegra nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das 

Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do 

julgamento, servir de acórdão. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, 

a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da causa. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. (RI 1004647-93.2018.8.11.0006, Relator Dr. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Data do Julgamento: 03/09/2019.. Desta 

feita, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). A reclamante 

insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, 

não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas 

pagas no período de utilização do cartão de crédito contratado com o 

reclamado, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de 

cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus 

probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do 

NCPC. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Por 

fim, vale ressaltar que a reclamante sequer comprovou ter tentado 

resolver o problema administrativamente com o reclamado, inexistindo nos 

autos qualquer número de protocolo de atendimento ou notificação 

extrajudicial. Desta feita, verifico ser incabível a reparação por danos 

morais, eis que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o 

devido adimplemento de suas obrigações para com o reclamado, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019845-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019845-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAEL ANDRADE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito 

pelo requerido por dívida no valor total de R$205,99 (duzentos e cinco 

reais e noventa e nove centavos), no entanto, a requerente alega 

desconhecer o referido débito, razão pela qual a inscrição no cadastro de 

inadimplentes é abusiva e ilegal. Por sua vez, em contestação o reclamado 

sustenta que não praticou qualquer ato ilícito que poderia ensejar a 

indenização por danos morais, uma vez que o reclamante firmou contrato 

junto a empresa, entretanto, não cumpriu com suas obrigações no que 

tange ao pagamento dos débitos. Deste modo, a ausência de pagamento 

ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo suficiente para 

inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. O 

reclamado em sua peça de defesa insiste que houve contratação do 

serviço por parte do reclamante, entretanto, não apresentou sequer o 

número do contrato, ou, ainda, “telas de sistema”, como costuma fazer em 

casos semelhantes. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que 

pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante para a referida contratação. Cumpre à instituição financeira 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. A propósito, vale frisar que o fato 

de terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, 

se ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo ao requerido agir com diligência 

para não causar prejuízos a terceiros. Deste modo, não tendo o requerido 

examinado com cuidado a documentação apresentada para a contratação, 

agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo o 

banco adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu para a 

concretização da lesão. Desta feita, diante da ausência de provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 
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comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTATURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 4- 

“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM 

CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.” (Súmula 54, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801). 5- “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 

15/10/2008, DJe 03/11/2008). ( APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Entretanto, em que pese a conduta ilícita da 

reclamada em realizar a negativação indevida, vale frisar que a 

demandante não comprovou o apontamento de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que não juntou na peça inaugural o extrato 

capaz de comprovar a ocorrência do evento danoso. Deste modo, em 

demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude de 

inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, não se admite a 

presunção da efetivação do registro negativo. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, a qual se trata de certidão do órgão 

competente, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Por fim, em relação 

ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para 

DECLARAR a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida no valor total de R$ 205,99 

(duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos). Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016756-23.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016756-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WESLLEY JUNIOR FERREIRA ALVES REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares previstas no 

art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, passo ao exame 

do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por WESLLEY JUNIOR FERREIRA 

ALVES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde alega o reclamante 

que não possuiu qualquer débito com a reclamada, e que foi surpreendido 

pela inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida 

que desconhece. Em contestação, alega a parte Reclamada que houve 

regular contratação dos serviços, bem como que não houve dano moral, 

que se trata de mero aborrecimento, já que a parte autora não teria 

provado tal dano, tampouco demonstrou ter quitado o débito. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o reclamante – consumidor - 

parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob 

a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais de serviços 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte do reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

reclamante é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo improcedentes 

os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015869-39.2019.811.0001 

Reclamante: JEINE HELIODORO DOS SANTOS Reclamado: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência absoluta do juizado especial arguida pela empresa 

Reclamada, porquanto os documentos apresentados são suficientes para 

o deslinde da presente ação, não havendo necessidade de produção de 

prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Pleiteia o reclamante a declaração de inexistência de débito de R$ 

7.194,48 (sete mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento em 29/03/2019, e a condenação da empresa 

Reclamada por danos morais, ao argumento de que discorda com a 

cobrança da fatura eventual enviada pela Reclamada relativo a Unidade 

Consumidora do qual é titular. A Reclamada, em contestação, alega que a 

cobrança é devida, pois foi encontrada irregularidade na Unidade 

Consumidora 1766188-5, da qual o reclamante é titular, pleiteando pela 

improcedência da ação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao 

caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem 

consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do 

art. 22. Analisando o processo e documentos que o instruem, verifica-se 

que a Reclamada encaminhou ao Reclamante fatura eventual no valor de 

R$ 7.194,48 (sete mil cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), com vencimento em 29/03/2019, devido à constatação de 

desvio DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. A cobrança da 

recuperação de consumo de energia elétrica decorreu da constatação de 

irregularidades do medidor instalado na residência do autor, fazendo com 

que energia consumida não fosse registrada corretamente. Para a 

regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo 

exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no 

aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da 

autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como 

irregular e o perfil do consumidor. Os documentos e fotografias 

apresentados nos autos demonstram que foram encontradas 

irregularidade: “desvio de ramal”, na unidade consumidora de titularidade 

do autor, impedindo que o consumo real do imóvel fosse registrado. Aliado 

a isso, tem-se que o histórico de consumo faturado revela a substancial 

diminuição de consumo no período da irregularidade apurado pela 

concessionária, confirmando, assim, que os consumidores se 

beneficiaram com o desvio de energia elétrica. Ocorre que, a 

concessionária ré, ao realizar procedimento de retirada do ramal de 

medição e de lavratura do termo de irregularidades, não observou o que 

dispõe o art. 129, §§ 1º, I, 2º e anexo V da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, pois no TOI não consta a participação ou assinatura ao autor, a 

cobrança da fatura eventual no valor de R$ 7.194,48 (sete mil cento e 

noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) deve ser declarada 

nula. O apontamento em cadastros de devedores inadimplentes mostra-se 

indevido, acarretando lesão imaterial indenizável. Dano in re ipsa e que, 

por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, 

deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição 

advém. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Reclamada, resta 

nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: 1 – 

DECLARAR inexistente o débito de R$ 7.194,48 (sete mil cento e noventa e 

quatro reais e quarenta e oito centavo), com vencimento em 29/03/2019; 2 

– CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral 

ao reclamante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão; Confirmo a liminar concedida nos ids. 25894530, 2668556. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I.C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste juizado especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017324-39.2019.8.11.0001
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ANADABY ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017324-39.2019.8.11.0001 

REQUERENTE: ANADABY ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares 

previstas no art. 337, do Código de Processo Civil a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por 

ANADABY ALEXSANDRA DE SOUZA ARRUDA em face de TELEFÔNICA 

S/A, onde alega a Reclamante que não possuiu qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendida pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, alega 

a parte Reclamada que houve regular contratação dos serviços, bem 

como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, já 

que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo 

a Reclamante – consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado 

em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 
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EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a 

teor do disposto no artigo 373, II, CPC. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos imagens retiradas do 

sistema eletrônico interno, tais como faturas mensais da linha telefônica 

enviadas ao endereço da parte autora, das quais indicam histórico de 

pagamentos, o que afasta a indicação de contratação fraudulenta. Assim, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte do Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de 

ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Via de 

consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante é medida que se impõe. Por derradeiro, tenho por procedente 

o pedido contraposto, porquanto restou demonstrado nos autos que o 

débito que a Reclamante alega desconhecer é proveniente do serviço de 

telefonia que foram por ela utilizado e não pago. Ante o exposto, julgo 

improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, o que faço para 

o fim de condenar a Reclamante ao pagamento de R$ 404,93 

(quatrocentos e quatro reais e noventa e três centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir da apresentação do pedido 

contraposto. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1020232-69.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

IRACIL RAMOS DE ANDRADE REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, ressalto que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Do mesmo modo, no que tange a preliminar de incompetência arguida pelo 

reclamado, não merece prosperar uma vez que os documentos trazidos 

aos autos são suficientes para formar um juízo de convicção. Diante disto, 

entendo desnecessária a realização de perícia contábil, faço isso, com 

fulcro no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito 

promovido pela reclamada por débito no valor de R$ 519,14 (quinhentos e 

dezenove reais e quatorze centavos), com data de inclusão em 

15/12/2019, ao argumento de que desconhece os referidos valores. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos 

autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Por sua vez, 

na impugnação, a reclamante sustenta que não reconhece o DÉBITO 

negativado, ainda, afirma que em nenhum momento questionou a relação 

jurídica. Visando demonstrar que de fato os serviços foram contratados 

pela parte autora, a reclamada juntou cópia da ficha cadastral da autora e 

documentos pessoais que sequer foram apresentados na inicial (Id nº 

28868751). Vale frisar que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela aposta nos documentos juntados nos autos é 

visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta ilícita da requerida. Assim, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Cumpre destacar que o reclamante, de forma 

genérica, alega na peça inicial que teve seus dados negativados pela 

reclamante por dívida e na oportunidade da impugnação ao afirmar que 

nunca questionou o contrato que deu origem ao débito, age em evidente 

contradição e altera a narrativa apresentada na inicial, ofendendo assim 

os princípios do contraditório e ampla defesa. Neste sentido, a Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO 

DO SERVIÇO DE TELEFONIA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, 

vislumbra-se que a Recorrente, na exordial, alegou de forma genérica ter 

sido informada da inserção de seu nome nas entidades de proteção ao 

crédito, por dívida desconhecida. Com efeito, não consta da exordial 

nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da 

inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrente. Ao tecer 

alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte 

demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que 

poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. 

Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta telas sistêmicas 

e históricos de pagamentos que comprovam a relação jurídica, nesse ato 

somente que a parte demandante apresenta impugnação afirmando que a 

empresa não apresentou contrato e que não teria relação jurídica com a 

empresa. Todavia, após a contestação, sem a juntada do contrato, a 

Recorrente passou a colocar em dúvida a própria existência da relação 

jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi 

objeto de insurgência na exordial, modificando a sua assertiva. 

Registre-se que a Recorrida contestou a ação aduzindo que o débito é 

legítimo, pois oriundo de serviço da contratação de serviços de telefonia 

móvel utilizado pela consumidora, bem como que a inserção do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito foi motivada pela inadimplência aos 

serviços contratados. Não houve qualquer impugnação específica quanto 

ao referido serviço, sua utilização e a inadimplência das faturas. Assim 

sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial 

e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das 

alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos 

pedidos formulados na presente ação. Inexistência de impugnação 

específica, por parte da consumidora, quanto à contratação do serviço 

que deu ensejo ao débito que originou a inscrição do seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Desobediência ao disposto no art. 373, I, 

do CPC. Dessa forma, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito NEGO-LHE 

PROVIMENTO, de modo que indefiro a reforma da condenação, 

mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei nº 

9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e 

Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução 

n.º 003/96/TJMT), devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão. 

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com 

as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% 

sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (RI 

1004647-93.2018.8.11.0006, Relator Dr. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, 

Data do Julgamento: 03/09/2019.. Desta feita, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que 
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ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). A reclamante 

insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, 

não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas 

pagas no período de utilização do cartão de crédito contratado com o 

reclamado, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de 

cancelamento do cadastro deixando, pois, de se desincumbir do ônus 

probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do 

NCPC. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão do nome da autora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Por 

fim, vale ressaltar que a reclamante sequer comprovou ter tentado 

resolver o problema administrativamente com o reclamado, inexistindo nos 

autos qualquer número de protocolo de atendimento ou notificação 

extrajudicial. Desta feita, verifico ser incabível a reparação por danos 

morais, eis que o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, bem como de que não houve o 

devido adimplemento de suas obrigações para com o reclamado, não 

havendo que se falar em inscrição indevida. Por fim, em relação ao pedido 

de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017682-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GISLAINE JENIFER ASSUNCAO SILVA LEITE REQUERIDO: OI S.A S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

506,19 (quinhentos e seis reais e dezenove centavos) com data de 

inclusão em 18/04/2018, no entanto a requerente afirma desconhecer a 

dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida, aduz, ainda, que constam no sistema operacional 

diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que o autor 

mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência de 

pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação da 

reclamante às penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 
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consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o registro 

mais antigo em nome da autora, o que afasta a incidência da súmula nº 

385 do STJ. Entretanto, apesar de afastada a incidência da súmula 385 do 

STJ o fato de existir outras restrições em seu cadastro faz-se necessária 

a redução do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação 

da indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, também 

não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, por conseguinte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

506,19 (quinhentos e seis reais e dezenove centavos) 2 – Condenar a 

parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça); Outrossim, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes 

autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta 

intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018146-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018146-28.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

JAYNE APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

S E N T E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

101,11 (cento e um reais e onze centavos) com data de inclusão em 

26/04/2019, no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida; Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a linha telefônica nº 65-9961-3645, aduz, ainda, que 

constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que 

também comprova que a autora mantinha relação jurídica com a empresa. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 
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adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que apesar de existir inscrição preexistente 

ao débito ora questionado, vislumbra-se que o registro também está sub 

judice, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. Entretanto, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outras restrições em seu cadastro faz-se necessária a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - Declarar a inexistência 

do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão definitiva da 

restrição indevida no valor de R$ 101,11 (cento e um reais e onze 

centavos) 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de 

compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 

do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC 

a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1017693-33.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017693-33.2019.811.0001 

Reclamante: CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA Reclamado: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Pleiteia o autor a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da Reclamada por danos morais, ao argumento de que 

desconhece o débito de R$ 325,05 (trezentos e vinte e cinco reais e cinco 

centavos), apontado pela empresa Reclamada, vez que não possui 

relação jurídica com a mesma. A Reclamada, em defesa, alega inexistência 

de ato ilícito, porquanto o débito discutido nos autos é oriundo da 

contratação de serviços de linha telefônica, que deixou de ser adimplido 

pelo autor, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados 

na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e documentos que o instruem concluo que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pelo autor e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No caso 

em apreço, caberia a parte Reclamada apresentar contrato devidamente 

assinado pela parte autora, ou até mesmo áudio de gravação contendo a 

gravação da contratação feita pela parte autora por meio de call center. 

Consigne-se, ainda, que eventual juntada de “prints screens” retirados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 435 de 716



das telas dos próprios computadores da reclamada, não são provas 

hábeis a comprovar a efetiva contratação do serviço. Desta feita, não 

tendo a empresa Reclamada desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, deve o débito discutido nos autos ser declarado ilegal. Do 

mesmo modo, merece acolhimento o pedido de condenação da Reclamada 

pelos danos morais, porquanto restou devidamente comprovada a falha na 

prestação de serviço, notadamente porque inseriu indevidamente o nome 

do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. Por último, inobstante a existência de restrições posteriores 

ao débito ora debatido, estes devem ser considerados para fins de 

arbitramento de condenação. Corroborando: "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS 

DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de 

restrição ao crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição 

financeira. 2. Para que não seja devida indenização por danos morais, a 

exigência da Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou 

concomitante a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior 

às demais inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de 

Justiça. 3. A inscrição posterior pode ser considerada para fins de 

arbitramento da indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da 

autora. 4. O termo inicial dos juros de mora da indenização por danos 

morais é a data da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 

(TJPR 10ª C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 

Dt. Pub. 01.08.2012, Dj 917). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 325,05 (trezentos e vinte e cinco reais e 

cinco centavos), discutido nos autos; 2 – CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o reclamante pelos danos morais por ela suportados em 

decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, conforme 

dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. Outrossim, determino que a 

Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta 

decisum, providencie a exclusão do nome da parte Autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação ao débito discutido nos autos, sob pena 

de multa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de 

descumprimento, não se tratando de multa diária. Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016483-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016483-44.2019.811.0001 

Reclamante: PAULO SANTANA DA SILVA Reclamada: VIVO S/A Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia o Reclamante 

indenização por danos morais ao argumento de que teve seus dados 

inscritos em cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, lastreando o pedido com a alegação de que não reconhece o 

débito apontado e que não possui relação jurídica com a mesma. A 

Reclamada, em defesa, alega que o débito apontado é decorrente de 

contrato firmado pelo autor relativo ao serviço de telefonia, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de 

proteção ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. Da análise 

dos documentos acostados ao processo, verifica-se que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e trouxe aos autos termo de adesão e contratação de 

serviço SMP, devidamente assinada pelo autor, o qual sequer fora 

impugnado pelo autor. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve relação negocial firmada, não havendo que se 

falar em inscrição indevida, tampouco a condenação da Reclamada por 

danos morais. Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - autora que não se 

desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, 

inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão 

de crédito assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do 

nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima 

ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos 

morais - sentença mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo 

Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Por derradeiro, tenho 

por procedente o pedido contraposto, contraposto formulado pela parte 

Reclamada, tendo em vista a contratação e utilização dos serviços pelo 

autor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

Reclamante na petição inicial. Opino, por fim, pela condenação da 

Reclamante a pagar o Reclamada R$ 317,22 (trezentos e dezessete reais 

e vinte e dois centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 

1% ao mês, desde o vencimento da obrigação. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição. Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019021-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSIANE DE ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019021-95.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DAYSIANE DE ALMEIDA SOARES REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 
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respeito da lide. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 556,41 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) com data 

de inclusão em 03/07/2017 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com o demandado, uma vez que o serviço prestado nunca foi 

contratado pela reclamante. O reclamado, a seu turno, alega que o 

reclamante é titular do cartão de crédito contratado junto à ré, assim, 

foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que 

houve pagamento de outras faturas referente ao mesmo cartão, o que 

demonstra a relação jurídica entre as partes, deste modo, não existindo 

pagamento das faturas em aberto torna-se legítima a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o 

reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. O reclamado em sua contestação 

insiste que houve contratação do serviço por parte da reclamante, 

entretanto, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse 

comprovar a relação jurídica entre os litigantes, apresentou apenas as 

supostas faturas do cartão de crédito que afirma ser de titularidade do 

autor. Ocorre que a imagens juntadas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos 

dados. Vale frisar que o Reclamado apresentou também comprovante de 

compra com uma suposta assinatura da autora, entretanto, o documento 

apresentado é ilegível não podendo ser utilizado como substrato suficiente 

para assegurar a relação jurídica entre as partes. O Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou acerca da responsabilidade das instituições 

financeiras na emissão de papel termossensível no que tange a fragilidade 

da prova: A instituição financeira, ao emitir comprovantes de suas 

operações por meio de papel termossensível, acabou atraindo para si a 

responsabilidade pelo vício de qualidade do produto. Isso porque, por sua 

própria escolha, em troca do aumento dos lucros - já que a impressão no 

papel térmico é mais rápida e bem mais em conta -, passou a ofertar o 

serviço de forma inadequada, emitindo comprovantes cuja durabilidade 

não atendem as exigências e as necessidades do consumidor, vulnerando 

o princípio da confiança. É da natureza específica do tipo de serviço 

prestado emitir documentos de longa vida útil, a fim de permitir que os 

consumidores possam, quando lhes for exigido, comprovar as operações 

realizadas. A “fragilidade” dos documentos emitidos em papel 

termossensível acaba por ampliar o desequilíbrio na relação de consumo, 

em vista da dificuldade que o consumidor terá em comprovar o seu direito 

pelo desbotamento das informações no comprovante. STJ. 4ª Turma. REsp 

1414774/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/05/2019 (Info 

650). Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do 

débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a 

desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. No 

que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário e 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente, ou seja, o dano está vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujo resultado é presumido, in re ipsa, 

(Ag. 1.379.761). Analisando os documentos trazidos pela parte 

reclamante, observa-se que a negativação objeto do presente processo é 

a única restrição em nome da autora, portanto, não se aplica no presente 

caso a Súmula nº 385 do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do 

débito litigado, bem como determinar a exclusão definitiva das restrições 

indevidas em relação aos débitos discutidos nos autos no valor total de R$ 

556,41 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos); 2 

– Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Intime-se a reclamada para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante 

do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos 

discutidos nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014956-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLY RAYSSA PAUDA DA COSTA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1014956-57.2019.811.0001 

Reclamante: NICOLY RAYSSA PAUDA DA COSTA ALMEIDA Reclamado: 

BRADESCARD ELO PARTICIPAÇÕES S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem preliminar, 

passo ao exame do mérito. Pleiteia a autora indenização por danos morais 

em razão da inserção de seu nome em órgão de restrição de crédito 

promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não reconhece o débito 

apontado uma vez que jamais manteve qualquer relação jurídica com o 

mesmo. O Reclamado, em contestação, alega a existência de relação 

jurídica entre as partes e que o débito discutido nos autos é proveniente 

da utilização do cartão de crédito contratado pela reclamante que não foi 

pago, inexistindo razão para se falar em ato ilícito capaz de ensejar 

reparação por danos morais. A análise dos documentos acostados ao 

processo leva à conclusão de que o Banco Reclamado se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

NCPC e comprovou a existência de relação jurídica, bem como que o 

débito discutido nos autos é proveniente do cartão de crédito contratado 

pelo reclamante que não foi pago. Assim, diante da inexistência de ato 

ilícito do banco Reclamado, não há ser falado em declaração de 

inexistência de débito e sua condenação por danos morais. Corroborando: 

“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização 

por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do 
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fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos 

autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela 

autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela autora, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015917-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO DE JESUS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015917-95.2019.811.0001 

Reclamante: OTACILIO DE JESUS FERREIRA Reclamada: VIVO S/A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Rejeita-se o pedido de indeferimento da concessão de benefício da justiça 

gratuita pleiteado ao autor, tendo em vista que as causas em trâmite 

perante os Juizados Especiais, no primeiro grau de jurisdição, independe 

de pagamento de custas, taxas ou despesas congêneres, consoante 

inteligência do art. 54, da Lei 9.009/95. Igualmente, rejeita-se a preliminar 

de carência da ação por falta de interesse de agir, pois alegando o autor 

que a Reclamada praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos, e se opõe 

ao pedido de ressarcimento, caracterizado esta o interesse processual, 

pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para 

pleitear a tutela pretendida. Ultrapassadas as preliminares arguidas em 

defesa, passo ao exame do mérito. Pleiteia o autor a declaração de 

inexistência de débito de R$93,84 (noventa e três reais e oitenta e quatro 

centavos), ao argumento de que desconhece o débito, vez que não 

possui relação jurídica com a empresa reclamada que pudesse justificar o 

apontamento, e ainda, a sua condenação por danos morais. A Reclamada, 

em defesa, alega inexistência de ato ilícito, porquanto o débito discutido 

nos autos é oriundo dos serviços de telefonia contratado e utilizado pelo 

autor, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisando o processo e documentos que o instruem conclui-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato nº 0331619771. No caso em apreço, caberia a parte 

Reclamada apresentar contrato devidamente assinado pelo autor, ou até 

mesmo áudio de gravação contendo a gravação da contratação feita pela 

parte autora por meio de call center, vez que poderia se beneficiar. 

Consigne-se, ainda, que eventual juntada de “prints screens” retirados 

das telas dos próprios computadores da reclamada não são provas 

hábeis a comprovar a efetiva contratação do serviço e utilização pelo 

autor. Desta feita, diante da ausência de provas por parte da reclamada, 

quanto a legalidade da cobrança do débito, tenho por procedente o pedido 

de declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada por 

danos morais, por incluir os dados do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO 

CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. Contratação dos serviços impugnados não demonstrada 

pela ré. Determinação de repetição em dobro dos valores pagos 

indevidamente. Dano moral configurado em razão de cobrança por 

serviços não contratados e descaso por parte da ré em relação às 

solicitações da parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária 

redimensionada. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 

Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por 

derradeiro, tenho por improcedente o pedido contraposto, ante a ausência 

de provas da contratação e utilização de seus serviços pela parte autora. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da presente ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 

93,84 (noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), discutido nos 

autos; CONDENAR a Reclamada a indenizar o autor pelos danos morais 

por ele suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Por fim, opino pela improcedência do pedido contraposto pelo motivo já 

exposto. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LETICIA FERREIRA DE ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019298-14.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREIA LETICIA FERREIRA DE ARAUJO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. II – PRELIMINARES 

A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a primazia 

do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual que 

dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 
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parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelo réu. 

Portanto, quanto ao exame das preliminares suscitadas pelo demandado, 

como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões 

prefaciais por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do 

julgamento do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo 

reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com o banco demandado. O reclamado, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar o 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, o reclamado 

juntou cópia da proposta de adesão (id 28680523), devidamente assinado 

pela reclamante, além de documentos pessoais que sequer foram 

apresentados na peça inicial, bem como diversas faturas de consumo em 

nome da autora. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. A propósito, o reclamado 

juntou o extrato das faturas do cartão de crédito que demonstram que 

houve o pagamento dos valores nos primeiros meses do contrato, 

entretanto, sem qualquer justificativa o autor deixou de cumprir com suas 

obrigações. Vale frisar que os extratos apresentados apartados de outros 

documentos normalmente não são levados em consideração para 

comprovar a relação contratual. Não obstante, no caso vieram 

acompanhados do termo de contratação do serviço devidamente 

assinado, portanto, fica mais que demonstrada a relação jurídica entre as 

partes. Ademais, quando a parte requerente se depara com essas provas 

no processo, ela deve impugnar argumentando que efetuou o pagamento 

das faturas relativas ao cartão de crédito ao qual estava vinculado, ou, 

ainda, a solicitação de cancelamento do serviço, o que não se verifica no 

caso, uma vez que a parte autora sequer impugnou os fatos aventados na 

peça de defesa. Desta feita, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder do 

reclamado. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé arguido 

pelo reclamado, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de 

má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015453-71.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA EUNICE RODRIGUES MONTALVÃO Reclamado: 

ENERGISA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Inexistindo preliminares previstas no art. 337, do Código de Processo Civil 

a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia a reclamante a 

condenação da Reclamada a indenizá-la por danos morais ao argumento 

de que a mesma inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito por 

débitos que não reconhece. Em contestação, a Reclamada alega que a 

inclusão dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre da ausência de pagamento dos débitos da Unidade Consumidora 

que está cadastrada em nome da autora, inexistindo ato ilícito capaz de 

ensejar a sua condenação por danos morais. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das 

partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do 

Diploma Consumerista). Analisando as alegações e documentos que 

instruem o processo, verifica-se que razão não assiste a autora. 

Afirma-se isso porque a fatura apresentada como comprovante de 

residência nos autos evidencia que possui relação jurídica com a empresa 

Reclamada e que os débitos são da Unidade Consumidora cadastrada em 

seu nome. Vale destacar que a parte autora sequer impugnou a defesa 

apresentada pela Reclamada, bem como os documentos. Dessa feita, o 

conjunto probatório autoriza a concluir a existência de relação jurídica, e 

ainda, que os débitos provêm da inadimplência da Unidade Consumidora 

cadastrada em nome da autora, não havendo falar-se em declaração de 

inexistência de débitos e a condenação da Reclamada por danos morais. 

Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Por derradeiro, diante da ausência de 

pagamento das fatura no valor de R$ 527,37 (quinhentos e vinte e sete 

reais e trinta e sete centavos), e de R$ 159,53 (cento e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e três centavos), aquela com vencimento em 25/09/2019 

e esta em 01/02/2018 e, considerando que a parte autora questiona tão 

somente a cobrança das referidas faturas, tenho por procedente em parte 

o pedido contraposto. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela reclamante, determinando o arquivamento dos autos após 

o trânsito em julgado desta decisão. Por fim, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO, o que faço para o fim de condenar a 

Reclamante ao pagamento de R$ 686,90 (seiscentos e oitenta e seis reais 
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e noventa centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir da 

data de vencimento de cada uma das parcelas. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018990-75.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, a reclamada alega que o extrato de negativação apresentado 

pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 285,97 (duzentos e oitenta 

e cinco reais e noventa e sete centavos) com data de inclusão em 

03/10/2018, no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a linha telefônica nº 65 – 3021-0160, aduz, ainda, que 

constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que 

também comprova que a autora mantinha relação jurídica com a empresa. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé, além do 

pagamento do débito inadimplido. Destarte, embora tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em 

consulta a rede mundial de computadores é possível observar que o 

Reclamante possui diversas ações ajuizadas no sistema PROJUDI onde 

discute a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Deste modo, em análise aos documentos juntados no Processo nº 

80868057220168110001, pode-se observar que a parte autora possui 

registro anterior válido nos órgãos de proteção ao crédito, a exemplo da 

pendência financeira oriunda do contrato nº 892410 junto ao Banco 

Honda, ressalto ainda que o referido débito não é objeto de demanda 

judicial. Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa ré ao negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o 

fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes 
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aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, este não merece ser acolhido, em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, 

uma vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito 

aqui litigado no valor de R$ 285,97 (duzentos e oitenta e cinco reais e 

noventa e sete centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

a exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018868-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILHA PEREIRA ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018868-62.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARILHA PEREIRA ARANTES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse arguida pelo 

reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor total de R$ 161,25 

(cento e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), promovido pelo 

reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, 

em sua defesa, afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a 

reclamante inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, 

razão pela qual a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar 

que de fato os serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada 

juntou cópia do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras 

Avenças devidamente assinado pela reclamante (Id nº 28916923), cuja 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta no 

termo de audiência e demais documentos juntados na inicial é visualizada 

a olho nu, juntou ainda documentos pessoais da autora e extrato bancário, 

fato que afasta a conduta ilícita do requerido. Não houve impugnação à 

contestação e aos documentos apresentados pelo requerido. A simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. Quando a parte 

requerente se depara com essas provas no processo, ela deve impugnar 

argumentando que não assinou o documento, ou que se assinou o produto 

não foi entregue ou não foi prestado o serviço, o que não se verifica no 

caso. Além disso, a parte autora permaneceu inerte quando deveria 

apresentar matéria de defesa sob pena dos fatos narrados pela parte 

reclamada serem tidos como verdadeiros, portanto, presumem-se 

verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas nos autos pela 

requerida. Vale lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I, do CPC. Outrossim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela reclamante. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016789-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016789-13.2019.811.0001 

Reclamante: FRANCINETE DA CONCEIÇÃO DA SILVA Reclamado: ÁGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 
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CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

Reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção, bem como a própria empresa afirma inexistir 

irregularidade no hidrômetro instalado no imóvel da Reclamante. 

Ultrapassada preliminar, passo ao exame do mérito. A Reclamante alega 

na petição inicial: - que é usuária dos serviços prestados pela Reclamada 

e que discorda do valor das faturas de água de Fevereiro e Abril de 2019, 

pois estas apresentam valores acima de sua média mensal; - que em 

razão da cobrança requer seja declarada a inexistência dos débitos de R$ 

280,42 (duzentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimento em 18/02/2019 e de R$ 1.576,80 (um mil quinhentos e setenta 

e seis reais e oitenta centavos), com vencimento em 18/04/2019, ainda, a 

condenação da reclamada por danos morais. A Reclamada, por sua vez, 

alega que inexiste ato ilícito, uma vez que foi realizada vistoria no 

hidrômetro instalado na residência da Reclamante não sendo constatada 

qualquer irregularidade em seu funcionamento, e mais, que as faturas 

foram geradas a partir da leitura do consumo registrado no imóvel, sendo 

que a responsabilidade pelo consumo do imóvel da autora é de sua 

responsabilidade. Analisado o processo e os documentos a ele acostado, 

conclui-se que razão não assiste a parte reclamada, uma vez que não 

restou comprovada a legalidade do consumo registrado nas faturas dos 

meses de Fevereiro e Abril de 2019, e mais, se não existe e nem existia 

irregularidade no hidrômetro instalado à época em que as faturas foram 

geradas torna-se injustificável a cobrança dos valores contidos nas 

faturas. Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses de 

Fevereiro e Abril de 2019 não é compatível com o consumo anterior do 

imóvel, tampouco o posterior, sendo certo que o consumo mensal do 

imóvel se manteve, não tendo sido registrado consumo semelhante ao 

discutido nesta demanda. Sendo assim, resta evidente que o valor 

cobrado nas faturas dos meses de Fevereiro e Abril de 2019 é indevido, 

não tendo a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (art. 373, II do CPC). Logo, diante do aumento injustificado do 

valor nas faturas em destaque, impõe-se a readequação das mesmas. Por 

outro lado, considerando a ausência de provas por parte da autora quanto 

ao pagamento do parcelamento realizado junto à Reclamada, com relação 

ao débito de R$ 280,42 (quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois 

centavos), tenho por improcedente o pedido de restituição de valores. 

Igualmente, não há falar-se em condenação da Reclamada por danos 

morais, pois embora comprovada a sua falha em emitir valor não 

condizente com a média mensal do imóvel da autora, não restou 

comprovado nos autos que houve a inclusão de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito, tampouco a suspensão do fornecimento de água. 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar 

arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na ação, e o faço para tão somente: DETERMINAR que a Reclamada 

proceda à readequação das faturas que compreendem os meses de 

Fevereiro e Abril de 2019, com base na média dos doze últimos meses 

anteriores a emissão das faturas aqui discutidas. Confirmo a liminar 

concedida no id. 26145090. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017949-73.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EULIANY DA SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç 

A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, a reclamada alega que o extrato de negativação apresentado 

pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Ainda, a reclamada levanta preliminar 

alegando que a parte reclamante não juntou nenhum comprovante de 

residência em seu nome. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida, 

uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, 

conforme previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Com 

efeito, deve ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas 

exigências, que acabam acarretando entrave processual e, por 

conseguinte, a ineficácia dos princípios que regem os juizados especiais, 

em atenção à celeridade processual. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 391,92 (trezentos e 

noventa e um reais e noventa e dois centavos) com data de inclusão em 

01/02/2018, no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, 

pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente declaração 

de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a linha telefônica nº 65 – 3057-0536, aduz, ainda, que 

constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que 

também comprova que a autora mantinha relação jurídica com a empresa. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé, além do 

pagamento do débito inadimplido. Destarte, embora tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a contratação pela 

parte requerente. A reclamada em sua contestação insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno assinatura em nome da autora, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 
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PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em 

consulta a rede mundial de computadores é possível observar que a 

Reclamante possui diversas ações ajuizadas no sistema PROJUDI onde 

discute a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Deste modo, em análise aos documentos juntados no Processo nº 

80741469420178110001, pode-se observar que a parte autora possui 

registro anterior válido nos órgãos de proteção ao crédito, a exemplo da 

pendência financeira registrada em 20/11/2013, no valor de R$ 267,00, 

ressalto, ainda, que o referido débito não é objeto de demanda judicial. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome da reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. De 

outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

este não merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito aqui litigado no valor de R$ 

391,92 (trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento desta intimação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017854-43.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

DILMA MACEDO DE SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, a reclamada alega que o extrato de negativação apresentado 

pela autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e 

requer a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL 

local. Indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não obsta a 

defesa da ré, que alegando inconformidade nos registros negativos 

deveria juntar aos autos a consulta realizada pela empresa a fim de 

comprovar suas alegações. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 174,37 (cento e setenta e 

quatro reais e trinta e sete centavos) com data de inclusão em 10/02/2018, 

no entanto a requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela 

anulação do negócio jurídico com a consequente declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da reclamada em indenização por danos morais. Por sua vez, 

em contestação a reclamada afirma que após análise do histórico da 

cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro junto à 

requerida referente a contratação do cartão de crédito VISA NACIONAL 

sob o nº 4551.XXXX.XXXX.0391, aduz, ainda, que constam no sistema 

operacional diversos pagamentos anteriores, o que também comprova que 

a autora mantinha relação jurídica com a empresa. Deste modo, a ausência 

de pagamento ante a devida prestação de serviço da empresa é motivo 

suficiente para inserção do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna pela condenação da 

reclamante às penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 
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qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais. Em 

consulta a rede mundial de computadores é possível observar que o 

Reclamante possui diversas ações ajuizadas no sistema PROJUDI onde 

discute a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. 

Deste modo, em análise aos documentos juntados no Processo nº 

80486064420178110001, pode-se observar que a parte autora possui 

registro anterior válido nos órgãos de proteção ao crédito, a exemplo da 

pendência financeira oriunda do contrato nº 235204489 junto a ATIVOS 

FINANCEIRA, ressalto ainda que o referido débito não foi declarado válido, 

conforme sentença prolatada no mov. 26. Portanto, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome da reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

reclamada. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em 

conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, 

segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito aqui litigado no valor de R$ 174,37 (cento e setenta e quatro reais e 

trinta e sete centavos) e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos 

morais. Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 

55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1005885-31.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RONALDO LINO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito pelo débito no valor de R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte 

centavos) com data de inclusão em 14/06/2019 promovida pela reclamada. 

Aduz, em sua peça inicial que não reconhece o referido débito uma vez 

que não possui qualquer relação jurídica com a demandada, razão pela 

qual a inscrição no cadastro de inadimplentes é abusiva e ilegal. A 

reclamada, em contestação, alega que o reclamante possui linha telefônica 

na modalidade Vivo Controle habilitada junto à reclamada referente a linha 

telefônica nº 65 – 9.9983-9280, assim, aduz que o autor deixou de efetuar 

o pagamento de algumas faturas, o que levou à inserção de seus dados 

em cadastro de proteção ao crédito. Ao final, pugna, como pedido 

contraposto, pugna pela condenação do reclamante ao pagamento do 
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valor inadimplido, além de condenação nas penas de litigância de má-fé. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a 

reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes com a juntada de áudio em mp3, onde o reclamante 

autorizou a mudança de plano junto à reclamada e contratou o PLANO 

CONTROLE FATURA conforme se extrai do áudio juntado no ID nº 

28370698 (2’29’’). Registro, ainda, que o reclamante não trouxe nenhuma 

prova de que tenha efetuado o pagamento integral das faturas 

inadimplidas. Cumpre esclarecer que a providência adotada pela empresa 

reclamada no que diz respeito a gravação da conversa telefônica 

(autogravação), ainda que feita sem o conhecimento do interlocutor e sem 

ordem judicial prévia, é considerada meio lícito de prova, ademais, vale 

frisar que por diversas vezes o consumidor foi informado acerca da 

gravação da ligação. Portanto, não há que se falar em prova ilícita, uma 

vez que a presente modalidade de interceptação telefônica lato sensu não 

se confunde com a modalidade prevista na Lei nº 9.296/96. Deste modo, 

presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo valores em aberto, a inclusão do devedor nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA FIXA, TV POR ASSINATURA, 

INTERNET E TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE ESTÁ 

SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL 

NÃO CONTRATADA. FATURAS DE CONSUMO DIRECIONADAS AO 

ENDEREÇO DO AUTOR QUE REGISTRAM LARGA UTILIZAÇÃO E QUE 

FORAM PAGAS. ÁUDIO ACOSTADO PELA RÉ REVELA PEDIDO DE 

ATIVAÇÃO DOS 5 CHIPS. ÔNUS DO AUTOR PROVAR QUE A VOZ NÃO É 

A SUA. AFASTADA A ALEGADA COMPLEXIDADE DA CAUSA, POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO CONFERE 

VEROSSIMILHANÇA AO ALEGADO PELO AUTOR. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008773848, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em: 27-08-2019) Quanto ao pedido contraposto 

apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez que restou 

comprovada a existência de débito pendente de pagamento, contudo, 

apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi colacionado 

nos autos demonstrativo do cálculo do montante em aberto. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, não 

merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a 

pagar à reclamada o valor de R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte 

centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018065-79.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VIVIAN CARLA SANCHES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T 

E N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Devidamente citado e intimado da data de audiência conciliação, o 

reclamado deixou de comparecer, conforme termo de audiência juntado no 

Id nº 28552447, contudo, apresentou contestação no Id nº 28869912. 

Cediço que no âmbito dos Juizados Especiais, o não comparecimento do 

reclamado na audiência de conciliação leva à aplicação dos efeitos da 

revelia, enquanto que a ausência de contestação configura a confissão 

ficta daquele das afirmações constantes na peça de ingresso. Assim, 

muito embora a contestação apresentada impeça o reconhecimento da 

confissão ficta, esta não possui o condão de afastar a aplicação dos 

efeitos da revelia ante a sua ausência na solenidade realizada, nos termos 

do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz.” Desta feita, aplico os efeitos da 

revelia em desfavor do reclamado, não deixando de analisar, entretanto, 

as afirmações contidas na peça contestatória, conforme o art. 6º da Lei 

9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a decisão que 

considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do Direito. 

Ademais, esclareço que no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Ainda, preliminarmente, a reclamada alega que o extrato de negativação 

apresentado pelo autor não evidencia a legitimidade das informações ali 

prestadas e requer a juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o pedido, visto que o documento 

apresentado não obsta a defesa da ré, que alegando inconformidade nos 

registros negativos deveria juntar aos autos a consulta realizada pela 

empresa a fim de comprovar suas alegações. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

369,04 (trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) com data 

de inclusão em 14/10/2018, no entanto o requerente afirma desconhecer a 

dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente ao nº 65 – 3057-0603, aduz, ainda, que 

constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que 

também comprova que o autor mantinha relação jurídica com a empresa. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da demandante ao pagamento do valor inadimplido, além 

da condenação nas penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 
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danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte requerente. A reclamada em sua contestação 

insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que fora localizado 

em observância ao seu sistema interno assinatura em nome da autora, 

possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas 

junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas 

em verdade repercutem imagens de seus programas de software, que em 

absoluto não se caracterizam como documentos, porque constituem 

dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem 

qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão 

de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de 

serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, 

impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que tenha a 

propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como prova no 

sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos que não 

devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a 

parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA 

UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO 

DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, 

CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA 

PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente 

para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco 

a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de 

serviço, por tratar-se de prova unilateral .Com o provimento do recurso e 

com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de 

majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do 

CPC. (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). 

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVENTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu 

a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. As telas juntadas em contestação 

não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, 

posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando 

corroboradas por meio de outros elementos de prova . A contratação, 

quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do 

áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais 

consubstanciadas em telas de computador interno. Não restando 

comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a 

tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de 

produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo se não há 

inscrição prévia. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença 

reformada. Recurso provido. (N.U 1001006-94.2019.8.11.0028, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019). Conquanto tenha a parte 

requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo requerente, ou qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente (dano moral in re ipsa). Analisando os documentos trazidos 

pela parte reclamante, observa-se que a inscrição ora discutida é o único 

registro em seu nome, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. 

De outra banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, 

também não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com a demandante, e, por conseguinte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, também não merece 

acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela autora para: 1 - Declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 369,04 (trezentos e sessenta e nove reais e 

quatro centavos) bem como determinar a exclusão definitiva da restrição 

indevida; 2 – Condenar a parte reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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MARIA JOSE DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização, para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Afasto a preliminar de rejeição da inversão do ônus da 

prova, tendo em vista que se confunde com o mérito da lide, de modo que 

com ele deve ser analisado. Ainda, preliminarmente, a reclamada alega 

que o extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Superada as preliminares passo a analisar o mérito. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de R$ 

151,17 (cento e cinquenta e um reais e dezessete centavos) com data de 

inclusão em 15/11/2019, no entanto a requerente afirma desconhecer a 

dívida. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a consequente 

declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais. 

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que após análise do 

histórico da cobrança foi constatado que a parte autora realizou cadastro 

junto à requerida referente ao número nº 65- 99683-8191 aduz, ainda, que 

constam no sistema operacional diversos pagamentos anteriores, o que 

também comprova que o autor mantinha relação jurídica com a empresa. 

Deste modo, a ausência de pagamento ante a devida prestação de serviço 

da empresa é motivo suficiente para inserção do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito. Por fim, como pedido contraposto, pugna 

pela condenação da reclamante às penas de litigância de má-fé. Destarte, 

embora tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a contratação pela parte requerente. A reclamada em sua 

contestação insiste na regularidade da negativação, tendo em vista que 

fora localizado em observância ao seu sistema interno assinatura em 

nome da autora, possuindo faturas pendentes, conforme telas sistêmicas 

colacionadas junto à peça de defesa. Ocorre que as imagens de suas 

telas de sistemas em verdade repercutem imagens de seus programas de 

software, que em absoluto não se caracterizam como documentos, 

porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela 

reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que 

não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da 

possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e poderem ser 

adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. 

Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ como prova segura que 

tenha a propriedade de convencer, não se caracterizando, pois, como 

prova no sentido próprio do termo, sendo apenas elementos indicativos 

que não devem ser tomados senão com reservas; fazem prova, isso sim, 

contra a parte que as produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou 

provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia Fl. 1 de 22 PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 145213/2017 - CLASSE CNJ - 198 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO fixa. 3- “A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pelo 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que apesar de existir inscrição preexistente 

ao débito ora questionado, vislumbra-se que o registro também está sub 

judice, o que afasta a incidência da súmula nº 385 do STJ. Entretanto, 

apesar de afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir 

outras restrições em seu cadastro faz-se necessária a redução do 

quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, também 

não merece prosperar em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, por conseguinte, a existência de 

débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às 

penas de litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez 

que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

reclamante para: 1 - Declarar a inexistência do débito aqui litigado, bem 

como determinar a exclusão definitiva da restrição indevida no valor de R$ 

151,17; 2 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação 

por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior 

Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça); Outrossim, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto. Intime-se a reclamada para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 
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discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020675-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020675-20.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA ELENA CABRAL Reclamado: BANCO SANTANDER 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

Reclamante indenização por danos morais ao argumento de que teve seus 

dados inscritos em cadastro de proteção ao crédito indevidamente pelo 

banco Reclamado, lastreando o pedido com a alegação de que não possui 

relação jurídica que pudesse justificar a cobrança do débito. O Reclamado, 

em defesa, alega que o débito apontado é oriundo de contrato de 

empréstimo pessoal contratado pela autora, o que torna legítima a 

cobrança e a inserção dos dados da mesma nos cadastros de proteção 

ao crédito em virtude do não pagamento da dívida. Da análise dos 

documentos acostados ao processo, verifica-se que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e trouxe ao contrato de abertura de conta corrente, 

comprovando a existência de relação jurídica e por sua vez a contratação 

do empréstimo pessoal, que deixou de ser adimplido pela autora. Dessa 

feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação 

negocial firmada e que o débito decorre da ausência de pagamento de 

contrato de empréstimo firmado pela autora. Sendo assim, não há falar-se 

em declaração de inexistência de débito e a condenação do banco 

Reclamado por danos morais. Corroborando: “Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pela autora inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na 

petição inicial. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição. Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018595-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO MIRANDA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018595-83.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA DO SOCORRO MIRANDA CABRAL Reclamada: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeita-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa Reclamada, 

porquanto a parte autora, na condição de locatária e usuária dos serviços 

por ela fornecidos, detém legitimidade para estar no polo passivo da 

presente ação. Outrossim, rejeita-se a preliminar de incompetência 

absoluta arguida pela empresa Reclamada, porquanto os documentos 

acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação, 

não necessitando de prova pericial. Ultrapassadas as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Narra a parte autora que é consumidora da Unidade 

Consumidora 6/1949136-4, porém, discorda do valor contido nas faturas 

dos meses de Maio, Julho e Novembro de 2019, por não refletir a média de 

consumo de seu imóvel. Que apesar de ter reclamado administrativamente 

quanto ao valor cobrado nas faturas, não obteve êxito. Em razão do 

ocorrido, requer a readequação das faturas dos meses de Maio, Julho e 

Novembro de 2019, e a condenação da reclamada por danos morais. A 

Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, uma vez que a 

cobrança do valor contido nas faturas mencionadas pela autora decorre 

de sua utilização, inclusive, que a fatura referente do mês de Maio de 

2019, no valor de R$ 1.120,92 (um mil cento e vinte reais e noventa e dois 

centavos), foi gerada pela média de consumo, tendo em vista a 

irregularidade encontrada quando da leitura, impedindo a sua realização. 

Ainda, que devida à reclamação realizada pela autora, realizou-se a 

perícia no medidor da residência da autora, porém, não foram encontradas 

irregularidades, pleiteando ao final a improcedência da ação. No caso, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade 

de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Dos documentos 

apresentados pela empresa Reclamada, em especial o extrato de faturas 

da unidade consumidora do imóvel questionado nos autos – id. 28815924, 

observa-se a inexistência de cobrança de valores superior ao consumo 

real do imóvel da parte Autora. As faturas emitidas pela Reclamada nos 

meses anteriores e posteriores as faturas debatida nos autos demonstram 

que não houve aumento abrupto que pudesse justificar o pedido de 

inexigibilidade dos valores contidos nas faturas com vencimento em Maio, 

Julho e Novembro de 2019, vez que correspondem à média de consumo 

de seu imóvel. Desta feita, tendo a parte Reclamada se desincumbido do 

ônus probatório (art. 373, II, do CPC), em comprovar a inexistência de 

cobrança excessiva nas faturas dos meses de Maio, Julho e Novembro de 

2019, não há falar-se em inexigibilidade dos valores cobrados nas 

respectivas faturas, tampouco a condenação da Reclamada por danos 

morais. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

VALOR DO SERVIÇO BÁSICO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA 

DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. MEDIDOR REGULAR. COBRANÇA DE 

TARIFA MÍNIMA C/C CONSUMO DE ÁGUA EFETIVAMENTE MEDIDO. 
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LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA E 

REAVISO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005590989, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/10/2015).” “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ÁGUA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

NÃO FAZER. NÃO VERIFICADO CONSUMO EXCESSIVO CAPAZ DE 

RETIRAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA FATURA APRESENTADA. 

COBRANÇA DEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A parte autora pede 

provimento ao recurso para que seja parcialmente reformada a sentença 

que afastou seu pedido de desconstituição e readequação da fatura de 

novembro de 2014. A parte ré, por sua vez, pede que seja reformada a 

sentença no ponto que determinou que se abstivesse de efetuar o corte 

no abastecimento em função da cobrança ora discutida. O consumo 

apresentado na fatura com vencimento em novembro de 2014 (fl.05) de 

fato está mais elevado que a média (30 m³), entretanto tal variação não se 

mostra excessiva a ponto de retirar a presunção de veracidade do 

documento em questão. Além disso, pode-se verificar que o consumo na 

residência da autora já apresentou picos de consumo anteriormente, tendo 

atingido 21m³ no mês de junho do mesmo ano (fl.59). Sendo assim, deve 

ser mantida a sentença no ponto que afastou o pedido da autora de 

desconstituição e readequação do valor da fatura em questão e indeferiu 

o requerimento liminar de abstenção de inscrição do nome da autora em 

cadastros de restrição ao crédito. Com relação à possibilidade de corte no 

fornecimento de energia é de ser reformada a sentença. Tal atitude por 

parte da ré será lícita, após o transito em julgado da presente ação e 

mediante notificação prévia, caso haja o inadimplemento da fatura ora... 

discutida, uma vez que estando ela "sub judice" não há que se falar em 

débito pretérito. Sendo assim, deve ser julgada improcedente a presente 

ação. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005616560, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 26/01/2016).” Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição 

das preliminares arguidas e pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

na petição inicial pela Reclamante. Revogo a liminar concedida – id. 

26583323. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. 

I.C. Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. 

Cristiny Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021116-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021116-98.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLODOALDO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Opino. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

formulada por CLODOALDO FERREIRA DA SILVA em desfavor de BANCO 

BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. De plano, 

passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida 

não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento 

antecipado da lide. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial por ausência 

de documentos arguida pelo Reclamado, porquanto a referida se confunde 

com o mérito e com ele será analisada. Igualmente, rejeita-se a prescrição 

como prejudicial de mérito arguida em defesa, pois o prazo prescricional 

para as demandas que envolvam indenização por danos morais em face 

de inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito é de três anos, 

conforme estabelece o art. 206, §3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. 

Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; 

No entanto, vênia devida, o termo inicial do prazo prescricional é a data em 

que a parte autora teve o efetivo conhecimento da inscrição negativa. No 

caso em comento, o autor teve ciência da negativação em 12/11/2019, e a 

ação foi proposta em 16/12/2019. Assim, não decorrido o prazo para 

propositura da ação, não há falar-se em prescrição. Ultrapassada a 

preliminar e a prejudicial de mérito, passo à análise da ação propriamente 

dita. In casu, o Autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Banco Reclamado por débito de R$ 

3.100,69 (três mil e cem reais e sessenta e nove centavos), comprovado 

por meio de extrato do SPC/SERASA (evento 01), alegando 

desconhecimento. O Reclamado, em contestação, alega que a inclusão do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não 

pagamento das faturas de cartão de crédito que por ele foi contratado, 

inexistindo motivos para se falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação 

de qualquer ordem. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Analisando o processo e documentos a 

ele acostados, verifico que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (Art. 373, II, do CPC), de comprovar a 

contratação e utilização dos serviços pelo Reclamante. No caso em 

comento, caberia ao Reclamado apresentar contrato devidamente 

assinado pelo autor, ou até mesmo áudio contendo gravação da 

contratação realizada pelo Reclamante, ônus do qual não se desincumbiu, 

ressaltando que a tela sistêmica de seus computadores não constitui 

prova hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única 

e produzida unilateralmente. Por outro lado, o Reclamante comprovou por 

meio de extrato a ilicitude perpetrada pelo Reclamado, a de cobrar um 

débito não comprovado Logo, não logrando êxito o Reclamado em 

comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a inscrição 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pelo reclamante, o débito deve ser declarado ilegal. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido do Reclamado por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

não comprovado. Por último, inobstante a existência de restrição posterior 

ao débito ora debatido nos autos, conforme podem ser verificadas no 

extrato apresentado pelo autor (evento 01), deve ser considerada para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial. Corroborando: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO 

POR DANOS MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO 

AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao 

crédito por dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. 

Para que não seja devida indenização por danos morais, a exigência da 

Súmula nº 385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante 

a inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 3.100,69 (três mil cem reais e sessenta e 

nove centavos) discutidos nos autos; 2 – CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o reclamante pelos danos morais por ele suportados em 
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decorrência da negativação indevida, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(08/09/2017), conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Outrossim, determino que o Reclamado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da intimação desta decisum, providencie a exclusão do nome do 

autor dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito discutido 

no s autos, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00(mil reais), não se 

trata de multa diária, em caso de descumprimento. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021791-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEDROSA TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021791-61.2019.811.0001 

Reclamante: ALINE PEDROSA TOLEDO Reclamada: OI S/A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Pleiteia a 

parte autora a declaração de inexistência de débito de R$ 415,75 

(quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) e a condenação 

da Reclamada por danos moras, ao argumento de que não possui relação 

jurídica com a empresa Reclamada que pudesse justificar a cobrança do 

referido débito. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, 

porquanto o débito discutido nos autos é oriundo dos serviços de telefonia 

contratado e utilizado pela autora, pleiteando ao final pela improcedência 

dos pedidos formulados na petição inicial e a procedência do pedido 

contraposto. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisando o processo e documentos que o instruem conclui-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

ao contrato nº 5054961093. No caso em apreço, caberia a empresa 

Reclamada apresentar contrato devidamente assinado pela autora, ou até 

mesmo áudio contendo contratação de seus serviços por meio de call 

center, vez que poderia se beneficiar com o mesmo. Consigne-se, ainda, 

que eventual juntada de “prints screens” retirados das telas dos próprios 

computadores da reclamada não são provas hábeis a comprovar a efetiva 

contratação do serviço. Desta feita, não tendo a empresa Reclamada 

desincumbido do ônus probatório que lhe competia, deve o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal, bem como reparar os danos causados à 

Reclamante, pois estes sem dúvida ultrapassam a barreira do mero 

aborrecimento. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por derradeiro, tenho por 

improcedente o pedido contraposto, ante a ausência de provas da 

contratação e utilização de seus serviços pela parte autora. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação, e o faço para: DECLARAR inexistente o débito de R$ 415,75 

(quatrocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), discutido nos 

autos; CONDENAR a Reclamada a indenizar a autora pelos danos morais 

por ela suportados em decorrência da negativação indevida, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e Súmula 54 do STJ. 

Por fim, opino pela improcedência do pedido contraposto pelo motivo já 

exposto. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021891-16.2019.811.0001 

Reclamante: RAFAEL REIS LIMA NASCIMENTO Reclamado: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Proceda Sr. Gestor 

retificação do polo passivo da presente, passando a constar a empresa 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Rejeita-se 

a preliminar de incompetência territorial arguida pela empresa Reclamada, 

vez que não apresentou outro documento que pudesse comprovar que a 

parte autora não reside no local constante no documento apresentado 

como comprovante de endereço. Igualmente, rejeita-se a preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da presente ação, porquanto a referida se confunde com o 

mérito e com ele será analisada. Rejeita-se a prescrição como prejudicial 

de mérito, pois o prazo prescricional para as demandas que envolvam 

indenização por danos morais em face de inscrição negativa nos órgãos 

de proteção ao crédito é de três anos, conforme estabelece o art. 206, 

§3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três 

anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; No entanto, vênia devida, o 

termo inicial do prazo prescricional é a data em que a parte autora teve o 

efetivo conhecimento da inscrição negativa. No caso em comento, a parte 

autora teve ciência da negativação em 19/12/2019, e a ação foi proposta 

em 20/12/2019. Assim, não decorrido o prazo para propositura da ação, 

não há falar-se em prescrição. Ultrapassadas as preliminares arguidas 

pela Reclamada e a prejudicial de mérito, passo ao exame da presente 
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ação. O Reclamante alega, na petição inicial, que teve seus dados 

inscritos em cadastro de proteção ao crédito pela Reclamada por débito de 

R$ 48,79 (quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), alegando ser 

este débito indevido. A Reclamada, em contestação, alega a existência de 

contrato de prestação de serviços de energia elétrica firmado pelo autor, 

referente à UC 359098-1, da qual consta débito em aberto, sendo legítima 

a inserção de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não trouxe ao 

processo o contrato firmado pelo autor, trazendo apenas cópia de ficha 

cadastral, a qual, por ser produzida unilateralmente não pode ser aceita 

como meio de prova, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. De fato, a Reclamada não trouxe ao processo nenhum 

documento que comprove a veracidade dos fatos alegados na 

contestação e atinentes à unidade consumidora nº 359098-1 pelo 

Reclamante, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. Logo, não logrando 

êxito em comprovar a relação contratual e, via de consequência, que a 

inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo autor, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

Por último, inobstante a existência de restrição posterior ao débito debatido 

nos autos, conforme pode ser verificado no extrato apresentado pelo 

reclamante (evento 01), esta deve ser considerada para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial. 

Corroborando: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 48,79 (quarenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), com vencimento em 17/09/2015 discutidos nos autos; 2 – 

CONDENAR a parte reclamada a indenizar o reclamante pelos danos 

morais por ele suportados em decorrência da negativação indevida, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e 

Súmula 54 do STJ. Outrossim, determino que a Reclamada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da intimação desta decisum, providencie a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, em relação 

ao débito discutido nos autos, sob pena de multa no importe de R$ 

1.000,00(mil reais), não se trata de multa diária, em caso de 

descumprimento. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017520-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017520-09.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA S E N T E N Ç A Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente afasto a preliminar de 

ausência de interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Consigno que o 

processo tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

informa que possui uma conta poupança junto à instituição financeira 

através da conta nº 0279187-0, agência nº 0417. Informa que em 

13/11/2019 ao abastecer seu veículo no valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais) tentou efetuar o pagamento na modalidade débito com o cartão 

fornecido pelo banco reclamado, no entanto, foi surpreendido com a 

negativação da operação, aduz, ainda, que possuía saldo suficiente na 

conta, razão pela qual solicitou que o frentista tentasse realizar o 

pagamento através de outra maquina, entretanto, novamente teve o 

pagamento não autorizado tendo que se socorrer de sua genitora para 

que fosse até o local e finalizasse a operação. Por fim, diante do 

constrangimento a que fora submetida, requer a condenação pelos danos 

morais. O reclamado em sua defesa rechaça os argumentos sustentados 

pelo demandante, ressaltando que não há nos autos nenhum elemento 

probatório que demonstre que a autora tentou realizar o pagamento, ou 

que, se tentou, a operação não foi autorizada. Esclarece, ainda, que não 

houve bloqueio indevido do cartão, pois a autora utilizou-o normalmente no 

mesmo dia (13/11/2019), inclusive realizando uma transferência para sua 

genitora. Pugna, ao final, pela improcedência, por não restar caracterizada 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos termos declinados na inicial. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, constata-se que 

o “print” de extrato de conta corrente do autor em que aparece com 

numerário suficiente para o pagamento da compra não se mostra hábil 

para corroborar a alegação de que foi impossibilitado de utilizar o cartão 

administrado pelo banco reclamado na modalidade débito e que por essa 

razão tenha passado alguma situação constrangedora de forma a 

reconhecer dano extrapatrimonial à espécie. Aliás, o reclamado 

apresentou em sua defesa extrato de utilização do cartão do autor em 

13/11/2019, no qual se observa que todas as transações efetuadas pela 

consumidora no dia consignado na inicial foram devidamente autorizadas 

pela instituição demandada. Atenta-se que para a configuração da 

ocorrência dos danos morais há que existir nexo de causalidade entre a 
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conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. 

Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar. Ainda, para a 

comprovação do dano moral, é imprescindível que reste provado as 

condições nas quais ocorreu a ofensa à moral, à honra, à personalidade, 

à dignidade do ofendido, bem como se mostra imperioso a demonstração 

da repercussão do dano causado na vida do ofendido com os reflexos 

oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano. Há que existir nos 

autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela 

parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, 

a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da 

verba indenizatória pretendida. No vertente caso, não vejo como crível que 

o fato relatado tenha sido suficiente para causar sofrimento injusto, 

constrangimento, descompasso emocional e físico à parte autora, 

culminando no abalo da dignidade e honradez daquela. Embora não se 

olvide de que a situação de possível recusa de utilização de cartão de 

crédito/débito pelo consumidor seja desagradável, fica no patamar dos 

meros dissabores do cotidiano, pois é de conhecimento comum, que no 

mais das vezes, as negativas de transação com cartões de débito ou 

crédito ocorrem por falha na transmissão de dados entre a máquina e o 

Banco ou Administradora destes. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL COM UTILIZAÇÃO DO 

CARTÃO TICKET ALIMENTAÇÃO NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE 

SALDO DISPONÍVEL. TENTATIVAS SEQUENCIAIS DE PAGAMENTO 

NEGADAS, POIS RECONHECIDA A DUPLICIDADE. EXTRATO DO CARTÃO 

DEMONSTRANDO O DÉBITO. OPERAÇÃO CANCELADA SEM PREJUÍZO A 

UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO QUE NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO. DANO MORAL 

NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, A TEOR DO ARTIGO 

373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007067010, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Julgado em 21/06/2018) RITO SUMÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO EM 

INTERIOR DE SUPERMECADO EM RAZÃO DA RECUSA DE PAGAMENTO 

ATRAVÉS DE CARTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O 

FUNDAMENTO DE QUE OS FATOS NARRADOS NÃO EXTRAPOLARAM O 

MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA. (...)4. A 

impossibilidade de pagamento através de cartão eletrônico, ainda que 

dispondo de saldo suficiente, não é suficiente para caracterizar ofensa 

aos direitos de personalidade da autora, caracterizando mero 

aborrecimento cotidiano. 5. Incidência do verbete nº 75 do TJRJ, verbis: “o 

simples descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar 

mero aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da 

infração advém circunstância que atenta contra a dignidade da parte”. 6. 

Recurso desprovido. (TJ-RJ – APL: 00917291420148190002 RIO DE 

JANEIRO NITEROI 3ªVARA CIVEL, Relator: Marianna Fux, Data de 

Jugalemtno: 15/03/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data da Publicação: 16/03/2017). O aborrecimento 

resultante da situação descrita na inicial não é hábil para ofender qualquer 

direito da personalidade, tratando-se de situação muito comum no 

cotidiano moderno, em que para tudo utilizamos cartões eletrônicos. Ante 

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

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 

54 e 55) e inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015424-21.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Ressalto ainda que 

na oportunidade da audiência de conciliação as partes não manifestaram 

interesse na realização de audiência de instrução e julgamento em razão 

da ausência de necessidade de produção de prova testemunhal, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. O 

reclamante alega, na petição inicial que é titular da unidade consumidora nº 

6/2513667-2 (zona rural). Aduz que a fatura referente ao mês de 

outubro/2019, no importe de R$ 102,74 (cento e dois reais e setenta e 

quatro centavos) foi gerada com valor acima da média de consumo do seu 

imóvel que corresponde a R$ 65,00 (sessenta a e cinco reais). Informa 

que fez reclamação administrativa à reclamada, entretanto, o valor não foi 

readequado. Deste modo, tendo em vista o aumento injustificado em sua 

conta, requer seja desconstituído o débito em sua unidade consumidora 

referente a fatura do mês 10/2019, com vencimento em 31/10/2019, a 

restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como 

indenização pelos danos morais experimentados. A reclamada, em sua 

defesa, alega que a fatura de outubro/2019 é resultante do acúmulo de 

consumo, tendo em vista que no mês de setembro/2019 não foi possível 

que os funcionários da concessionária procedessem à leitura do aparelho 

medidor instalado na UC, motivo pelo qual o faturamento naquele mês foi 

calculado com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, 

assim, em outubro/2019 foi realizado o acerto de leitura a fim de recuperar 

o consumo não registrado no mês anterior em que não houve a cobrança 

real do valor consumido. Ao final, requer a improcedência da ação. No 

caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a reclamada 

encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do que a 

reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados na inicial, verifico que não assiste razão ao Reclamante, isto 

porque, a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia a 

teor do art. 373, II, CPC, e comprovou que ocorreu acúmulo de consumo na 

fatura impugnada, uma vez que não houve leitura de consumo no mês 

09/2019, acarretando assim, acumulo registrado na fatura 10/2019. 

Restou comprovado que a cobrança relativa ao fornecimento de energia 

elétrica em UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS, tal qual a do autor, é 

realizada, em muitos casos, com base na MÉDIA DE CONSUMO. Nestas 

situações, de quando em quando, realiza-se a anotação de leitura, ou 

seja, a verificação presencial da medição do equipamento, sendo que 

caso se constate a cobrança em índice inferior, a requerida procede à 

CORREÇÃO DA COBRANÇA. Por fim, friso que o consumo se deu dentro 

do patamar usual da UC, contudo, resta evidenciado que houve avanço de 

leitura em razão da consequente utilização do produto na unidade 

consumidora em comento. Assim, há prova suficiente que demonstre que 

a parte autora usufruiu da prestação de serviço – energia elétrica –, 

possuindo a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de 

recuperação de receita com amparo na Resolução 414/2010 da ANEEL. 

Corroborando: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO 

DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE 
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ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM COBRANÇA SUPERIOR A MÉDIA DO 

CONSUMO MENSAL DE ENERGIA. PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO, DADA A 

IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA DO MEDIDOR NOS MESES ANTERIORES. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008811929, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 17-12-2019) Deste modo, é necessário 

reconhecer a legitimidade da cobrança e a improcedência do pedido 

quando a inexigibilidade dos valores cobrados na fatura do mês de 

outubro/2019. No mesmo sentido, quanto ao pedido de restituição em 

dobro do valor cobrado referente aos débitos discutidos nos presentes 

autos, não merece acolhimento, uma vez que não a cobrança não foi 

realizada de forma indevida. Por fim, no que pertine ao dano moral 

pleiteado, tenho que este também não merece guarida diante da 

comprovação da legalidade da fatura emitida na UC, não havendo que se 

falar em prejuízo de ordem moral, capaz de gerar danos psíquicos. 

Portanto, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no 

artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de 

indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da 

preliminar arguida e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante na inicial. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada 

sendo requerido, arquive-se os autos dando as baixas necessárias. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos 

Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015068-26.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA S E N T E N Ç A 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Consigno que o processo 

tramitou regularmente, com estrita observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Foram também 

respeitados os prazos, oportunizada a manifestação aos litigantes quanto 

à produção de provas, estando isento de prejuízos ou nulidades capazes 

de viciar o feito, significando dizer que o processo está pronto pra 

julgamento. Trata-se de AÇÃO ANULATORIA DE COBRANCA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS CC OBRIGACAO DE FAZER proposta por ALCIDES 

MONTEIRO DA SILVA em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA na qual busca a parte autora seja 

determinado à parte ré que suspenda a cobrança de quaisquer valores 

referentes à contratação de rotativo e se abstenha de inserir seus dados 

nos cadastros de inadimplentes. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. O que se tem de relevante para o deslinde da causa é que 

a parte autora alega que possui um cartão de crédito do banco réu e que, 

na fatura de agosto/2019 constou como cobrança o valor de R$ 516,64 

(quinhentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos). Afirma que 

os valores referentes às despesas perfaziam o total de R$193,79 (cento e 

noventa e três reais e setenta e nove centavos). Assim, efetuou o 

pagamento no valor de R$322,85 (trezentos e vinte e dois reais e oitenta e 

cinco centavos), ou seja, um pouco mais do que entende devido. Contudo, 

alega que na fatura do mês de setembro, verificou a existência de um 

parcelamento rotativo, o qual não contratou. Relata ainda que solicitou 

esclarecimentos, todavia, não obteve sucesso. Deste modo, aduz que não 

teria autorizado ou solicitado o parcelamento da fatura, motivo pelo qual 

requer a condenação da reclamada em danos morais e materiais em razão 

do pagamento a maior realizado. Por sua vez, a empresa reclamada afirma 

que o refinanciamento foi gerado pelo próprio consumidor, uma vez que 

houve pagamento de valores abaixo do valor indicado para “pagamento 

integral” indicado na fatura mensal do cartão, gerando o crédito rotativo 

para parcelamento do restante do valor devido. Pugna ao final pela 

improcedência da ação. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o reclamante 

está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a 

hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a 

relação processual. No caso vertente, a parte requerente alegou a falha 

no serviço prestado em razão da cobrança de valores que aduz serem 

indevidos, a título de parcelamento rotativo. Na peça contestatória a parte 

reclamada afirma e demonstra que a foi a parte autora quem deu causa ao 

refinanciamento do débito, em conformidade com o contrato de adesão 

firmado entre as partes, isso porque, como restou incontroverso, da 

fatura com vencimento 25/08/2019 saldo para pagamento era de R$ 

516,64, uma vez que o autor estava inadimplente em relação a fatura de 

julho no valor de R$ 322,65, além dos encargos do pagamento em atraso, 

somado as demais comprar realizadas no mês no montante de R$ 193,79. 

Deste modo, como o Reclamante estava inadimplente em relação as 

faturas de julho e agosto foi gerado o parcelamento rotativo dos débitos 

do Reclamante, mormente porque após o fechamento do mês de setembro 

não foi realizado sequer o pagamento mínimo pelo autor. Vale ressaltar 

que o rotativo é usado quando o titular do cartão não paga a fatura 

integral. O saldo restante, entre o mínimo e o total é jogado para o mês 

seguinte e, caso não seja pago na próxima fatura, deverá ser parcelado, 

não tendo a Reclamante comprovado que efetivou pagamento integral no 

mês subsequente. Nesse contexto, em razão do pagamento do valor 

abaixo do valor integral discriminado na fatura, ocasionou os juros 

rotativos, de forma que, conforme a nova resolução nº 4.549/2017 do 

BACEN – Banco Central do Brasil, nos casos de ausência do pagamento 

ou pagamentos parciais, somente poderá permanecer sob a incidência 

dos juros rotativos até o vencimento da próxima fatura, devendo 

consequentemente, ser realizado o financiamento do débito com a 

incidência de encargos mais vantajosos ao cliente. Assim, a reclamada 

logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus de demonstrar fato impeditivo 

e extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC. 

Corroborando: CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. 

PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

SALDO DEVEDOR APÓS 30 DIAS DE PERMANÊNCIA NO CRÉDITO 

ROTATIVO - OBSERVÂNCIA DA RESOLUCAO 4.549 DO BANCO 

CENTRAL. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA - 

OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO (...) 4. A Resolução nº 4549 do Banco Central 

dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais 

instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado 

integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento 

na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. 

5. A par de tal quadro, resta evidenciado com a cobrança de encargos de 

financiamento rotativo na fatura do mês de Maio/17, que a fatura do mês 

de Abril/2017 não foi paga integralmente, utilizando-se o financiamento na 

modalidade de crédito rotativo a partir do vencimento da fatura (16/4/17). 

Consoante o estabelecido na Resolução 4549 do Banco Central, a 

recorrente teria até o vencimento da próxima fatura (16/5/17) para efetuar 

o pagamento integral da dívida, caso contrário o saldo devedor seria 

parcelado automaticamente, o que ocorreu no caso dos autos. A fatura do 

mês de Maio/17 não foi paga integralmente, sendo, inclusive, quitada com 

atraso. 6. Assim, vislumbro que, no caso concreto, não houve o 

fechamento antecipado na fatura do mês de Junho/17; o que ocorreu foi a 
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constatação pelo sistema bancário do uso por mais de 30 dias do crédito 

rotativo, fato que ensejou o processamento automático do parcelamento 

do saldo devedor do cartão de crédito. Por fim, o valor pago pela autora 

em 31/5/17 (R$ 700,00) foi descontado na fatura do mês Junho/17 (ID 

2790965 página 9) e o crédito de R$ 135,56 foi descontado na fatura com 

vencimento em 16/07/2017 (ID 2790940 página 4). 7. Diante da licitude do 

parcelamento da fatura do cartão e da comprovação dos abatimentos dos 

valores pagos pela recorrente, não há razão para acolhimento dos 

pedidos iniciais, não merendo reparos a sentença de origem. 8. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei 

nº 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 10. Condeno a recorrente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do deferimento 

do pedido de gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade da cobrança, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC. (Acórdão n.1065684, 

07025736320178070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 

06/12/2017, Publicado no PJe: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Logo, restou provado o vínculo e a avença de origem, e não há dano moral 

ou material a ser indenizado. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015677-09.2019.811.0001 

Reclamante: RUDNEY CORREA Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial arguida pela empresa 

Reclamada, porquanto os documentos apresentados nos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não havendo necessidade 

de produção de prova pericial. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame 

do mérito. Discorda o autor das faturas emitidas pela empresa Reclamada 

no valor de R$ 1.660,50 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta 

centavos), e de R$ 1.751,86 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e 

oitenta e seis centavos), ambas com vencimento em 30/06/2016, as quais 

são provenientes da recuperação de consumo do período de (06/2018 a 

11/2018). Esclarece que o período que a Reclamada pretende recuperar 

não havia ninguém morando no imóvel. Por fim, por considerar indevida a 

cobrança do valor consignado nas faturas emitidas pela Reclamada, 

requer a declaração de inexistência dos débitos e condenação da 

Reclamada por danos morais. A Reclamada, em contestação, alega que a 

cobrança é devida, pois foi encontrada irregularidade na Unidade 

Consumidora 6/1194370-1, " desvio de energia no ramal de entrada" , da 

qual o reclamante é titular, pleiteando pela improcedência da ação. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o 

enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e 

fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22. 

Analisando o processo e documentos que o instruem, verifica-se que a 

Reclamada encaminhou ao Reclamante 02 faturas eventuais, uma no valor 

de R$ 1.660,50 (um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta 

centavos), e outra no valor de R$ 1.751,86 (um mil setecentos e cinquenta 

e um reais e oitenta e seis centavos), totalizando o montante de R$ 

3.412,36 (três mil quatrocentos e doze reais e trinta e seis centavos), 

ambas com vencimento em 30/06/2016, devido à constatação de DESVIO 

DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. A cobrança da recuperação de 

consumo de energia elétrica decorreu da constatação de irregularidades 

do medidor instalado na residência do autor, fazendo com que energia 

consumida não fosse registrada corretamente. Para a regularidade do 

débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de 

dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia 

elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação 

significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do 

consumidor. Os documentos e fotografias apresentados nos autos 

demonstram que foram encontradas irregularidade: “desvio de ramal”, 

impedindo que o consumo real do imóvel fosse registrado. Aliado a isso, 

tem-se que o histórico de consumo faturado revela a substancial 

diminuição de consumo no período da irregularidade apurado pela 

concessionária, confirmando, assim, que os consumidores se 

beneficiaram com o desvio de energia elétrica. Ocorre que, a 

concessionária ré, ao realizar procedimento de retirada do ramal de 

medição e de lavratura do termo de irregularidades, não observou o que 

dispõe o art. 129, §§ 1º, I, 2º e anexo V da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, pois no TOI não consta a participação ou assinatura ao autor, a 

cobrança da fatura eventual no valor de R$ 3.412,36 (três mil 

quatrocentos e doze reais e trinta e seis centavos) devem ser declaradas 

nulas. Com relação ao pedido de condenação da empresa Reclamada por 

danos morais, tenho por improcedente, porquanto não há nos autos prova 

de que em razão das cobranças realizada em nome do autor, culminou à 

inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco de 

que o serviço em sua Unidade Consumidora fora interrompido. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar de incompetência absoluta dos juizados 

especiais e no mérito PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO formulados 

na inicial, e o faço para 1.660,50 (um mil seiscentos e sessenta reais e 

cinquenta centavos), e de R$ 1.751,86 (um mil setecentos e cinquenta e 

um reais e oitenta e seis centavos), ambas com vencimento em 

30/06/2016. Confirmo a liminar concedida no id. 25864720. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I.C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste juizado especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019395-14.2019.811.0001 
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Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo, passando a consta a 

empresa ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial arguida pela Reclamada 

em defesa, porquanto não apresentou documento capaz de comprovar 

que o Reclamante não reside no endereço descrito no comprovante de 

endereço por ele apresentado. Ultrapassada a preliminar, passo ao exame 

do mérito. Pleiteia o autor a declaração de inexistência de débitos e a 

condenação da Reclamada por danos morais, ao argumento de que 

desconhece os débitos de R$ 168,66 (cento e sessenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos), com vencimento em 11/11/2019 e de R$ 

196,05 (cento e noventa e seis reais e cinco centavos) com vencimento 

em 11/12/2019, ambos provenientes da da Unidade Consumidora de nº 

6/225610-5. Esclarece que desconhece a Unidade Consumidora nº 

6/225610-5, bem como não possui relação jurídica com a empresa 

Reclamada que pudesse ensejar a cobrança dos débitos e por sua vez a 

inserção de seus danos nos órgãos de proteção ao crédito. A Reclamada, 

em defesa, alega inexistência de ato ilícito, porquanto o débito discutido 

nos autos é oriundo da Unidade Consumidora cadastrada em nome do 

autor, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial e a condenação da parte autora ao pedido contraposto. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada esta mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisando o processo e documentos que o instruem concluo que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, de comprovar a contratação dos 

serviços pela parte autora e ainda, a legitimidade do débito que ensejou à 

inserção dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, relativo a 

Unidade Consumidora nº 6/225610-5. No caso em apreço, caberia a parte 

Reclamada apresentar contrato devidamente assinado pelo autor, ou até 

mesmo áudio contendo a gravação da contratação por meio de call center, 

vez que poderia se beneficiar com a juntada do documento. Por outro lado, 

comprovou a parte autora que a Reclamada incluiu seus dados nos 

órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito de R$ 168,66 (cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), bem como está a 

realizar cobranças indevidas oriundas da Unidade Consumidora de nº 

6/225610-5. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes e, via de consequência, que a inscrição do nome do reclamante 

decorre do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária por ele 

assumida, os débitos devem ser declarados ilegais. Do mesmo modo, 

merece acolhimento o pedido de condenação da Reclamada pelos danos 

morais, porquanto restou devidamente comprovada a falha na prestação 

de serviço, notadamente porque inseriu indevidamente o nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não comprovado. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. 

COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

Contratação dos serviços impugnados não demonstrada pela ré. 

Determinação de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente. 

Dano moral configurado em razão de cobrança por serviços não 

contratados e descaso por parte da ré em relação às solicitações da 

parte-autora. Dever de indenizar. Verba honorária redimensionada. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066145533, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues 

de Freitas Iserhard, Julgado em 30/09/2015)”. Por derradeiro, tenho por 

improcedente o pedido contraposto, ante a ausência de provas da 

contratação e utilização de seus serviços pelo autor. Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, 

e o faço para: DECLARAR inexistentes os débitos de R$ 168,66 (cento e 

sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 

11/11/2019 e de R$ 196,05 (cento e noventa e seis reais e cinco 

centavos) com vencimento em 11/12/2019, discutido nos autos, relativo a 

U/C nº 6/225610-5; CONDENAR a Reclamada a indenizar o autor pelos 

danos morais por ele suportados em decorrência da negativação indevida, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso, conforme dispõe o art. 398 do C. C. e 

Súmula 54 do STJ. Por fim, opino pela improcedência do pedido 

contraposto pelo motivo já exposto. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. P. I. C. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003167-61.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

WELLINGTON BARBOZA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, assim, estando os presentes autos 

instruídos com a documentação necessária, considerando que o juiz é o 

destinatário da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua 

realização para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a 

respeito da lide. Ressalto ainda que na oportunidade da audiência de 

conciliação as partes não manifestaram interesse na realização de 

audiência de instrução e julgamento em razão da ausência de 

necessidade de produção de prova testemunhal, o que autoriza o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Trata-se de “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA 

DE URGÊNCIA”, ajuizada por WELLINGTON BARBOZA DA SILVA, em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. A parte Requerente, alega em suma, que é 

titular da linha telefônica de n.º (65) 99602-4167, da operadora Requerida, 

Sustenta que sempre pagava um valor aproximado de R$ 119,90 (cento e 

dezenove reais e noventa centavos). Afirma que no mês de abril de 2019, 

a parte Promovida ofereceu um plano no valor de R$ 169,90 (cento e 

sessenta e nove reais e noventa centavos), com ligações ilimitadas para 

qualquer operadora e mais 10 (dez) GB de internet, assim, aceitou o plano. 

Contudo, afirma que a partir do mês de maio de 2019, os valores 

começaram a subir para valores exorbitantes, sem qualquer justificativa. 

Afirma que a fatura do mês de maio veio no valor de R$ 224,58 (duzentos 

e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), e a fatura do mês de 

junho no valor de R$ 431,87 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e 

sete centavos). Sustenta que realizou o pagamento dos valores a fim de 

evitar a suspensão. Nesse sentido, aduz que entrou em contato com a 

parte Demandada, realizou reclamação, e contestou os valores. 

Entretanto, assevera que as faturas continuaram vindo com quantias muito 

elevadas. Assim alega, que a fatura do mês de julho de 2019, veio no 

valor de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais). Por fim, requer a 

readequação do valor do plano de acordo com o que fora ofertado e, 

ainda, a restituição em dobro das faturas pagas após a alteração do valor 

do plano, bem como, indenização por danos morais. A Reclamada, em 

contestação, aduz que o autor realizou a contratação de pacotes 

adicionais, razão pela qual foi cobrado pelo paco adquirido, o que onerou 

a sua fatura mensal, razão pela qual, os valores cobrados são devidos. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 
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que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar os termos da oferta proposta ao demandante no 

que tange a contratação do plano com ligações ilimitadas para qualquer 

operadora e mais 10 (dez) GB de internet, limitando-se a refutar a 

procedência da ação de forma genérica, carecendo de documentos que 

contrariem as alegações do Autor de que os valores eram indevidos. 

Logo, restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida, 

impõe-se a determinação imediata de readequação do plano ao valor 

ofertado de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa 

centavos) com ligações ilimitadas para qualquer operadora e mais 10 

(dez) GB de internet. Em análise do caso concreto e com base no conjunto 

fático probatório disponível nos autos nota-se que houve cobrança 

indevida no valor total de R$ 1.119,51 (mil cento e dezenove reais e 

cinquenta e um centavos) conforme discriminado abaixo: Discriminação: 

Valor cobrado Valor devido Movimentação: FATURA VENCIMENTO 

21/05/2019 R$ 224,58 R$ 169,90 22675473 FATURA VENCIMENTO 

21/06/2019 R$ 431,87 R$ 169,90 22675473 FATURA VENCIMENTO 

21/07/2019 R$ 972,76 R$ 169,90 22675473 Nota-se que a cobrança 

indevida poderia ter sido plenamente constatada, uma vez que os valores 

são muito superiores ao que vinha sendo cobrado do autor antes da 

alteração do plano, contudo a parte promovida insiste em não reconhecer 

o equivoco no seu procedimento, levando a presunção de sua má-fé. In 

casu, apesar de demostrada a cobrança indevida dos valores, o 

Requerente não apresentou nos autos os comprovantes de pagamento 

das faturas acima questionadas, razão pela qual, forçoso reconhecer a 

improcedência do pedido de restituição dos valores na forma dobrada. Por 

outro lado, as cobranças indevidas evidenciam o defeito na prestação do 

serviço, visto que a reclamada não se dignou a cumprir aquilo que ela 

própria ofereceu e contratou com o reclamante, vez que não atendeu à 

solicitação de adequação da fatura no valor ajustado, nos termos do art. 

14, §1º, I do CDC. Registre-se, por oportuno, que a reclamada não trouxe 

aos autos as gravações em que poderiam comprovar que o consumidor 

foi devidamente informado que seu plano sofreria alteração de valor bem 

como a contratação dos planos adicionais, portanto torna-se verossímeis 

as alegações declinadas na inicial, o que evidencia a falha na prestação 

do serviço. Ademais, ainda que considerássemos um eventual reajuste 

anual da do plano com o aumento da fatura, depreende-se no caso em 

tela, que a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento que 

evidencie um aumento progressivo do valor das faturas a justificar o 

aumento considerável do plano. Logo, restando evidenciada a conduta 

abusiva praticada pela promovida em realizar aumentos injustificados e de 

forma unilateral, e considerando que o plano foi alterado em abril/2019, as 

faturas a partir de abril/2019, deverão ser readequadas no valor 

contratado de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa 

centavos) atinente à linha telefônica n.º (65) 99602-4167, sem qualquer 

incidência de encargos financeiros pelo atraso no pagamento das faturas 

geradas em valores diversos ao contratado. Em relação ao pedido de 

danos morais, por ter o demandante demonstrado o fato constitutivo do 

seu direito uma vez que teve o serviço de telefonia suspenso em razão de 

cobranças indevidas, questionadas administrativamente, resta 

caracterizado a falha na prestação do serviço e o consequente dever de 

indenizar. Ainda, além da ré não demonstrar que os valores cobrados 

estavam de acordo com o plano contratado, ônus que lhe incumbia, 

ignorou as diversas reclamações administrativas para adequação do valor 

cobrado, e, não satisfeita, suspendeu o serviço do autor. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇO 

DE TELEFONIA. REPETIÇÃO. PAGAMENTO E CONTRATAÇÃO. PROVA. Na 

ação que visa vedar a cobrança ou obter repetição do indébito por falta de 

contratação incumbe ao autor produzir prova da cobrança ou do 

pagamento e ao réu fazer prova da contratação ou da utilização dos 

serviços, conforme o caso. – Circunstância dos autos em que a parte 

autora produziu a prova que lhe incumbia; a ré não fez prova da 

contratação ou da utilização dos serviços; e se impõe manter a sentença. 

DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição 

indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano 

moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos 

em que reconhecida a inexistência da dívida; e se impõe manter a 

condenação. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da 

condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter 

reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso 

que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure 

do caráter pedagógico-punitivo da medida. A condenação em valor 

excessivo impõe minoração. - Circunstância dos autos em que se impõe 

minorar o valor fixado na sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70082484296, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-08-2019). 

Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

uma vez que a parte requerente foi impedida de utilizar os serviços por 

falha da empresa ré. Ademais, além da suspensão do serviço, 

ressaltando que em regra, a simples cobrança indevida não ensejaria 

indenização por danos morais. Todavia, in casu, verifica-se que os 

valores cobrados são expressivos, o que configura transtornos que 

ultrapassam o limite dos aborrecimentos cotidianos, dando azo à 

indenização por danos morais. No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação para: (1) DETERMINAR 

que a Reclamada efetue a imediata readequação do plano ao valor 

ofertado de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa 

centavos) - ligações ilimitadas para qualquer operadora e mais 10 (dez) 

GB de internet - atinente à linha telefônica nº. (65) 99602-4167 (2) 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. Intime-se a Reclamada para que, se 

ABSTENHA de realizar cobranças divergentes do valor de R$ 169,90 

(cento e sessenta e nove reais e noventa centavos) na linha telefônica de 

titularidade do autor, sob pena de aplicação de multa fixa, não se trata de 

multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de 

descumprimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Após, nada sendo requerido, arquive-se 

os autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018458-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

AMIZADAI PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. v Alega o Reclamante em sua petição 

inicial que é titular da unidade consumidora nº 6/324181-7. Aduz que 

desde o mês 07/2019 ocorreu a oscilação de energia em sua unidade 

consumidora, uma vez que os funcionários da empresa sem qualquer 

aviso prévio realizavam reparos/manutenção na rede. Informa que em 

decorrência das oscilações teve diversos aparelhos queimados (ar 

condicionado, televisão e circuito interno de vídeo monitoramento). 

Sustenta que encaminhou os aparelhos eletrodoméstico para uma 

assistência técnica, a qual constatou que o defeito apresentado foi em 

virtude de oscilação de energia elétrica, deste modo, requer a condenação 

da Reclamada pelos danos materiais suportados. A reclamada, em sua 

defesa, sustenta que o pedido de ressarcimento postulado 

administrativamente pelo autor restou indeferido nos termos do artigo 206, 

Resolução 414/2010 ANEEL, uma vez que o procedimento de 

ressarcimento de danos não foi finalizado porque a concessionária ficou 

impossibilidade de vistoriar os equipamentos para a certificação dos fatos. 

No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados verifica-se que a Reclamada não trouxe nenhum documento 

que comprove que a rede elétrica que abastece a unidade consumidora da 

Reclamante estava em perfeito estado e que não foi realizada nenhuma 

manutenção na mesma no período em que fora registrada a reclamação 

conforme declinado na inicial. Saliento, ainda, que a própria Reclamada 

apresentou Análise Técnica nº 201905397 (Id nº 28885086), onde aponta 

como causa apurada: “abertura automática da SE 001 AL 014 causado 

por falha transitória, conforme registro no supervisionado. Como é sabido, 

a empresa ré possui responsabilidade civil objetiva na demanda, conforme 

dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, tratando-se de 

um serviço público, bem como é amparado pelo artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, com base na evidente relação de consumo entre 

as partes, vez que estão presentes as figuras do fornecedor de um 

serviço e um consumidor. Desta feita, o defeito na prestação do serviço 

está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da Reclamada, 

pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, 

consoante imposição legal (art. 22 do CDC). Corroborando: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. QUEIMA DE 

APARELHOS ELÉTRICOS. NOTEBOOK. COMPROVAÇÃO DOS DANOS E 

DA RESPONSABILIDADE DA RÉ FRENTE AOS DANOS MATERIAIS. LAUDO 

JUNTADO PELO AUTOR EM QUE HÁ EXPRESSA MENÇÃO DE QUE OS 

DANOS NO EQUIPAMENTO OCORRERAM POR OSCILAÇÃO NA REDE 

ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009154469, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, 

Julgado em: 19-02-2020). RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DE 

DIVERSOS APARELHOS. EMPRESA RÉ PRESTADORA DE SERVIÇO 

PÚBLICO ESSENCIAL, SOBRE A QUAL INCIDE A REGRA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 

37, §6º, DA CF E NOS ARTS. 14 E 22, § ÚNICO DO CDC. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS MATERIAIS 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (...) 4. Preliminarmente, 

não há que se falar em nulidade da sentença, sopesando que foram 

analisadas as teses de defesa arguidas pela parte ré. Da mesma forma, a 

preliminar de incompetência do JEC, foi devidamente enfrentada na 

sentença de piso, a qual resta mantida. 5. Ademais, acerca da vida útil 

equipamento, denota-se pelos documentos acostados que se tratam de 

aparelhos relativamente novos, adquiridos em 2017 e 2018, assim, 

rechaçada também a referida tese. 6. Tratando-se de relação de 

consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é 

objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de 

defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do 

art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 7. Com efeito, 

verifica-se verossimilhança nas alegações da parte autora, consoante as 

provas e as alegações trazidas aos autos, encontrando lastro probatório 

nos documentos acostados às fls. 12/22, os quais evidenciam a 

existência do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os 

danos experimentados pela autora, assim, desincumbiu-se a autora do 

ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 8. 

Mais, os documentos juntados aos autos, possuem condão de demonstrar 

a extensão dos danos materiais, bem como o quantum a indenizar. 9. Por 

sua vez, a recorrente/ré, não produziu nenhuma prova cabível, sequer 

trouxe aos autos eventual parecer ou laudo de especialista de sua 

confiança, a fim de afastar a sua responsabilidade objetiva, não se 

desincumbindo do ônus que probatório que sobre ela recaia, nos termos 

do art. 6º, VIII, do CDC c/c o art. 373, II, do CPC. 10. Cumpre ressaltar, 

ainda, que se trata de serviço público uti singuli, tem-se relação contratual 

entre o consumidor e o fornecedor. (...) 14. Destarte, a sentença atacada 

merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 

46, da Lei nº 9.099/95. RECURSOS IMPROVIDOS.(Recurso Cível, Nº 

71009167503, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 13-02-2020). Portanto, presente o dano e 

ausente a demonstração pela demandada de qualquer causa excludente 

do liame causal entre aquele e o defeito na prestação do serviço público 

essencial de fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe competia, 

consoante artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, evidente 

o dever de indenizar os danos materiais comprovados nos autos. Assim, 

cabível a restituição do valor pago pelo conserto do circuito interno de 

vídeo monitoramento no valor de R$ 4.719,00 (quatro mil setecentos e 

dezenove reais), conforme Id nº 26541270, e televisão Samsung no valor 

de R$ 2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), conforme 

Id nº 26541272, uma vez que os autos estão robusto quanto a ocorrência 

dos danos e seus valores, devendo a Reclamada pagar aos Autos à título 

de danos materiais o valor total de R$ 7.218,00 (sete mil duzentos e 

dezoito reais). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial 

para CONDENAR a reclamada a ressarcir o reclamante o valor de R$ 

7.218,00 (sete mil duzentos e dezoito reais, acrescido de juros legais a 

partir da citação (artigo 405 CC) e correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito
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de prova oral. No caso dos autos, a parte Autora postula pela a 

declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em 

decorrência da inscrição indevida de seu nome junto ao cadastro de 

inadimplentes, o que, em tese, constituiu ato ilícito, restando, portanto, 

presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do 

aparato estatal para o deslinde da controvérsia. Passo ao exame do 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais movida por MARCELA REINERS FETOSA em 

face de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não possui relação jurídica 

com o banco reclamado que pudesse justificar a inclusão de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito relativo ao débito de R$ 53,49 

(cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Em contestação, 

alega o banco Reclamado que houve regular contratação dos serviços, 

bem como que não houve dano moral, que se trata de mero aborrecimento, 

já que a parte autora não teria provado tal dano, tampouco demonstrou ter 

quitado o débito. No caso em apreço, caberia ao banco Reclamado 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria 

PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA 

JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o 

que foi feito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do disposto 

no artigo 373, II, CPC. Para tanto, o Reclamado apresenta contrato de 

confissão de dívida devidamente assinado pela autora, onde é possível 

verificar que a mesma renogiciou débitos que possuía com o banco 

Reclamado, o que afastada a indicação de contratação fraudulenta. 

Assim, entendo que o Reclamado cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, mesmo frente às meras argumentações da inexistência de 

relação jurídica por parte da reclamante, bem como a existência de débitos 

que deixaram de serem adimplidos. Uma vez entendendo pela existência 

da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Via de consequência, 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, a improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da reclamante é medida que se 

impõe. Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos 

próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a 

cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Ante o exposto, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA da ação e os pedidos nela contidos, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta Conceição Juíza 

Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021193-10.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KALITA PIMENTEL CASTRO PIRES REQUERIDO: ARCOM 

S/A Vistos, etc. Dispensado o Relatório em face ao disposto no art. 38 da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DANO 

MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por KALITA PIMENTEL CASTRO 

PIRES em desfavor de ARCOM S/A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. O 

cerne da controvérsia consiste na análise da legalidade do protesto da 

duplicata nº 28.059.261/0001-04, no valor de R$ 209,37 (duzentos e nove 

reais e trinta e sete centavos), respectivamente, junto ao Cartório do 4º 

Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, haja vista a alegação de que não 

possui débito que pudesse justificar a restrição. A Reclamada, em defesa, 

alega que a autora adquiriu produtos a ser pago em 05/11/2018, no valor 

de R$ 209,37 (duzentos e nove reais e trinta e sete centavos), contudo, 

tendo em vista a ausência de pagamento do título, o nome da autora fora 

protestado no dia 21/12/2018. Esclarece que em 25/12/2018 a Reclamante 

realizou acordo para pagamento do débito, cabendo a mesma de posse do 

comprovante de pagamento efetuar a baixa do protesto, vez que tal ato é 

de sua responsabilidade, pleiteando pela improcedência dos pedidos 

formulados na petição inicial. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

Reclamada esta mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Apesar desta regra, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante (CPC, art. 

373, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar a 

existência de relação contratual entre ela e a reclamante que tenha gerado 

a dívida e ensejado o protesto em nome da mesma. Cumpre observar que 

não foram anexadas as notas fiscais dos produtos para comprovar a 

aquisição destes, tampouco o comprovante de entrega destes, com a 

assinatura da Reclamante. Aliás, não foi juntado pela Reclamada nenhum 

documento que prove que a autora tenha aberto cadastro junto à 

empresa. Deste modo, tenho que não há provas suficientes no processo 

da existência de compra e venda firmada entre as partes que pudesse 

originar a emissão da duplicada protestada. Sendo assim, resta 

demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da Reclamada ao 

emitir duplicata em nome da Reclamante sem a comprovação da origem, e, 

via de consequência, o protesto também é indevido. Importante mencionar 

que o caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO DECORRENTE DE 

PARCELA JÁ QUITADA. PROTESTO CAMBIAL INDEVIDO. SENTENÇA 

REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71003965498, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 28/05/2013, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2013).” Ante o exposto, pois, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA e o faço para: 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nestes autos referente à 

parcela com vencimento em 05/11/2018, no valor de R$ 209,37 (duzentos 

e nove reais e trinta e sete centavos); CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à Reclamante a título de danos 

morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão. Intime-se a Reclamada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da 

Reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), não se tratando de multa diária, com incidência 

a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. P.I.C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021876-47.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO DE QUEIROZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021876-47.2019.811.0001 

Reclamante: CANDIDO DE QUEIROZ OLIVEIRA Reclamado: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora que o 

reclamado inseriu seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por um 

débito de R$ 1.754,90 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e 

noventa centavos) alegando desconhecer. Esclarece que possui contrato 

de financiamento com o reclamado e que os débitos estão sendo 

adimplidos. Em seguida, que a referida cobrança, segundo o reclamado é 

proveniente da parcela de nº 46 do contrato de financiamento do mês de 

Setembro de 2019, a qual já realizou o pagamento. Que pelo de não ter 

obtido administrativamente solução para o caso em comento, requer a 

declaração de inexistência do débito, restituição do valor cobrado 

indevidamente e a condenação do reclamado por danos morais. O 

reclamado, em defesa, alega que o débito que a parte alega desconhecer 

é proveniente do contrato de financiamento nº 2945569371, firmado em 

17/09/2015, a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo que no 

caso o autor efetuou o pagamento fora da ordem, deixando de pagar a 

parcela de nº 46, pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados 

na petição inicial. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade 

civil, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar o 

fornecimento de produtos ou serviços, prevê a responsabilidade objetiva 

do fornecedor, independente de culpa e com base no nexo causal entre o 

dano ao consumidor e o defeito do serviço prestado, nos termos do artigo 

14, litteris: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes, ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam." Destarte, será objetiva a responsabilidade civil quando for 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo e o comportamento do responsável, mesmo 

que ausente o aspecto subjetivo – culpa ou dolo. A responsabilidade 

objetiva funda-se na causalidade material, bastando para sua 

configuração a presença do dano. A par das premissas, a presente ação 

não merece acolhimento. Resta incontroverso nos autos que o autor 

possui relação jurídica com o banco reclamado por meio de contrato de 

financiamento de nº 2945569371, firmado em 17/09/2015. De fato, após 

analisar o comprovante de pagamento apresentado pelo autor e o extrato 

de pagamento das parcelas pagas pelo autor e apresentadas pelo 

Reclamado no bojo da defesa, conclui-se que houve a inversão do 

pagamento das parcelas do financiamento e, consequentemente a 

ausência de pagamento da parcela de nº 46. Como pode ser observado, o 

autor ao invés de realizar o pagamento da parcela de nº 46, com data de 

vencimento em 17/07/2019, realizou o pagamento da parcela de nº 48, 

com vencimento em 17/09/2019, em 14/10/2019, no valor de R$ 920,91 

(novecentos e vinte reais e noventa e um centavos). Desta feita, 

conclui-se que o autor não realizou o pagamento da parcela de nº 46, 

sendo portanto devida a cobrança e a inserção dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, pois ocorreram em virtude de o mesmo ter 

invertido o pagamento da parcela do contrato de financiamento. Assim, 

não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por 

parte do reclamado, não há se falar declaração de inexistência de débito, 

muito menos a sua condenação por danos morais, uma vez ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo autor na 

presente ação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não 

vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013883-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCIO GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013883-50.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FRANCISCO MARCIO GONCALVES DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que me 

concede a Lei nº 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que a matéria debatida reveste-se unicamente de 

direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Assim, diante 

das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes 

constantes dos autos, entendo desnecessária a fase instrutória, 

passando ao julgamento antecipado da lide. Inexistindo preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora que 

efetuou o pagamento da fatura do mês de Março de 2019 da Unidade 

Consumidora, da qual é titular em 22/04/2019, no valor de R$ 89,37 (oitenta 

e nove reais e trinta e sete centavos), contudo, passou a ser cobrado 

pela empresa Reclamada por meio de ligações e SMS. Em razão do fato 

noticiado, requer a declaração de inexistência de débito e a condenação 

da Reclamada por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega 

inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação por danos 

morais, porquanto o comprovante de pagamento e a fatura apresentada 

pela parte autora pertencem a terceira pessoa, ressaltando, por fim, que a 

fatura do mês de março de 2019 encontra-se em aberto, sendo, portanto, 

devida. Pois bem. Dispõe o art. 6.º da Lei nº. 9.099/95 que: “O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum”. Isso demonstra que o 

Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, 

conforme disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. A 

propósito, litteris: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). “É entendimento 

assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 
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suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Assim sendo, após 

detida análise dos autos, tem-se que não merece ser acolhido o pedido 

formulado na exordial. Isto porque a parte autora deixou de demonstrar o 

pagamento do débito do mês de março de 2019 a Unidade Consumidora 

cadastrada em seu nome. A fatura e o comprovante de pagamento do 

débito apresentado pertencem a Sra. Neuza Fernandes Paredes. Por outro 

lado, a Reclamada demonstrou que o Reclamante não efetuou o 

pagamento da fatura do mês de março de 2019 , no valor de R$ 174,35 

(cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sendo, portanto, 

devida a cobrança do débito do referido mês. Assim, diante da ausência 

de provas quanto às alegações apresentadas pelo Reclamante (art. 373, I, 

do CPC), tenho por improcedente a presente ação. Nesse sentido: TAMG - 

Tribunal de Alçada de Minas GeraisProcesso: 0433838-3 Apelação (Cv) 

Cível. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Juiz Alberto Vilas 

Boas. Data Julgamento: 21/09/2004.Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATOS - AUSÊNCIA 

DE PROVAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA - VOTO 

VENCIDO. A proteção concedida pelo Código de Defesa do Consumidor, 

no tocante à inversão do ônus da prova, não vai ao ponto de sanar a 

inércia da parte que, em momento adequado descura de adotar 

providências, mesma mínimas, no resguardo de seu direito. - Não se 

acolhe pedido de revisão contratual e indenização por danos materiais e 

morais quando evidenciado que o interessado não cumpriu o ônus 

processual que lhe competia, nos termos do art. 333, I, CPC.( ...). Posto 

isso, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016473-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELIPE SOARES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE JESUS SILVA OAB - SP283304 (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016473-97.2019.811.0001 

Reclamante: MATHEUS FELIPE SOARES DE CAMPOS Reclamada: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA IV – NP Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. 

Acolho o pedido de retificação do polo passivo, passando a constar 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA IV – NP. 

Proceda Sr. Gestor a retificação do polo passivo no sistema PJE. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminar, passo ao exame do mérito. Pleiteia o autor indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovida pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

débito apontado. A Reclamada, por sua vez, alega que a cobrança é 

referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pelo 

Reclamante juntamente com a empresa VIA VAREJO S/A, para aquisição 

de produtos em uma de suas lojas, o que torna legítima a cobrança e a 

inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em 

virtude da ausência do pagamento do débito. Analisando o processo e os 

documentos que o instruem verifico que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe incumbia e comprovou por meio de contrato, 

devidamente assinado pelo autor que o débito cobrado foi devidamente 

cedido pela empresa VIA VAREJO S/A. Desta feita, não há que se falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da Reclamada. Corroborando: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. CRÉDITO 

CEDIDO DO BANCO SANTANDER PARA EMPRESA DE COBRANÇA. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA. Ao contrário do que tenta fazer crer a parte 

autora, que se insurge contra sentença de improcedência do pedido 

formulado, não há ocorrência de falha da ré ao proceder com a inclusão 

no cadastro de inadimplentes. A origem do débito restou evidenciada com 

a juntada do documento da fl. 39 em que descritas as despesas de cartão 

de... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003847613 RS, Relator: Leandro Raul 

Klippel, Data de Julgamento: 26/07/2012, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2012)”. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulado pelo autor, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. I. C. Submeto 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020043-91.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098-O (ADVOGADO(A))

AILSON PAULINO RAMOS OAB - MT7452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020043-91.2019.811.0001 

Reclamante: JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR Reclamado: ENERGISA 

S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Apresentado o extrato do SPC/SERASA pela parte autora, 

demonstrado nos autos a existência de apontamento realizado pela 

empresa Reclamada e, considerado a inexistência de conexão deste 

processo a outro que sequer foi mencionado pela Reclamada, as 

preliminares por ela apresentadas devem ser rejeitadas. Passo ao exame 

do mérito. Narra a parte autora que realizou o pagamento do débito da 

Unidade Consumidora 6/346262-9 cadastrada em seu nome em 

04/12/2019, contudo, verificou que após o pagamento do débito a 

reclamada realizou o apontamento de seus dados nos órgãos de proteção 

ao crédito relativo ao débito de R$ 334,67 (trezentos e trinta e quatro reais 

e sessenta e sete reais) que havia sido pago. Em razão do ato perpetrado 

pela empresa Reclamada, requereu a declaração de inexistência do 

débito, restituição do valor pago, em dobro e a condenação da Reclamada 

por danos morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato 

ilícito, porquanto a parte autora realizou o pagamento da fatura com 

vencimento em 07/11/2019, no valor de R$ 334,67 (trezentos e trinta e 
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quatro reais e sessenta e sete reais) somente em 04/12/2019, após a data 

de vencimento, fato que culminou à inserção de seus dados nos órgãos 

de proteção ao crédito, pleiteando pela improcedência da ação. 

Analisando o processo e documentos que o instruem, verifica-se que a 

inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

devida, pois deixou de realizar o pagamento da fatura ora questionada 

dentro do prazo de vencimento (07/11/2019). Embora a inclusão do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito tenha sido lícita, diante 

da ausência de pagamento da fatura aqui debatida, a sua manutenção não 

é, vez que os dados do Reclamante permaneceram após a realização do 

pagamento, conforme pode consta no extrato apresentado pelo autor com 

data de 09/12/2019. Sendo assim, tenho por procedente o pedido de 

exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito e a 

condenação da reclamada por danos morais em virtude da manutenção 

dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO 

QUITADO - DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

EXISTENTE - MONTANTE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. É ilícita a manutenção do nome do 

consumidor no cadastro restritivo de crédito, após a comprovação do 

efetivo pagamento da dívida. Tratando-se de inscrição ou manutenção da 

inscrição indevida de devedor em cadastro de inadimplentes, a exigência 

de prova do dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato. 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora 

inicia-se a partir da citação válida. Mostra-se descabida a condenação por 

litigância de má-fé desacompanhada dos pressupostos necessários a sua 

caracterização, segundo o art. 17, do Código de Processo Civil. Processo: 

AC 10569130034659001 MG Relator (a): Leite Praça Julgamento: 

25/02/2016 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL 

Publicação: 08/03/2016”. Com relação ao pedido de restituição em dobro 

do débito adimplido em 04/12/2019, tenho-o por improcedente, uma vez 

que o débito era devido e relativo a serviços que por ele fora utilizado. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e os juros a partir da 

citação. Confirmo a liminar concedida – id. 27242215. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018964-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018964-77.2019.811.0001 

Reclamante: JAKELINE PEREIRA DA SILVA Reclamado: ÁGUAS CUIABÁ 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Rejeita-se 

a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela Reclamada 

em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista 

que as provas existentes no processo são hábeis à formação de juízo de 

convicção, bem como a própria empresa afirma inexistir irregularidade no 

hidrômetro instalado no imóvel da Reclamante. Ultrapassada preliminar, 

passo ao exame do mérito. A Reclamante alega na petição inicial: - que é 

usuária dos serviços prestados pela Reclamada e que discorda do valor 

das faturas de água de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, pois não 

corresponde a média de consumo de seu imóvel; - que devido à ausência 

de pagamento das faturas aqui questionadas houve a suspensão do 

fornecimento de água de seu imóvel; - que em razão do ocorrido, requer a 

declaração de inexistência dos débitos e a condenação da reclamada por 

danos morais. A Reclamada, por sua vez, alega que inexiste ato ilícito, 

uma vez que foi realizada vistoria no hidrômetro instalado na residência da 

Reclamante não sendo constatada qualquer irregularidade em seu 

funcionamento, e mais, que as faturas foram geradas a partir da leitura do 

consumo registrado no imóvel, sendo que a responsabilidade pelo 

consumo do imóvel da autora é de sua responsabilidade. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostado, conclui-se que razão não 

assiste a parte reclamada, uma vez que não restou comprovada a 

legalidade do consumo registrado nas faturas dos meses de Agosto, 

Setembro e Outubro de 2019, e mais, se não existe e nem existia 

irregularidade no hidrômetro instalado à época em que as faturas foram 

geradas torna-se injustificável a cobrança dos valores contidos nas 

faturas. Ressalte-se ainda que o consumo registrado nos meses de 

Agosto, Setembro e Outubro de 2019 não é compatível com o consumo 

anterior do imóvel, tampouco o posterior, sendo certo que o consumo 

mensal do imóvel se manteve, não tendo sido registrado consumo 

semelhante ao discutido nesta demanda. Sendo assim, resta evidente que 

o valor cobrado nas faturas dos meses de Agosto, Setembro e Outubro 

de 2019 é indevido, não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus 

probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC). Logo, diante do aumento 

injustificado do valor nas faturas em destaque e, considerando que houve 

o consumo por parte da parte autora em relação aos meses de Agosto, 

Setembro e Outubro de 2019, impõe-se a readequação das mesmas. 

Igualmente, tenho por procedente o pedido de condenação da Reclamada 

por danos morais, pois realizou a suspensão do fornecimento de água do 

imóvel da autora referente a débitos indevidos. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO AFIRMADA PELAS 

INSTÂNCIAS INFERIORES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou 

fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido 

de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há 

que se falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. O acolhimento das 

alegações deduzidas no Apelo Nobre, a fim de afastar a ocorrência de 

dano moral, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, 

o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de 

simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 3. Somente em 

hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais 

foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte 

rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos 

deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais 

foram fixados em R$ 10.000,00, valor que não extrapola os limites da 

razoabilidade. 4. Agravo Regimental da CEDAE desprovido. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489317 RJ 2014/0059426-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)”. Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para: 

DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das faturas que 

compreendem os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, com 

base na média dos doze últimos meses anteriores a emissão das faturas 

aqui discutidas. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização 

por dano moral a Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de 
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juros legais a partir desta decisão. Confirmo a liminar concedida no id. 

26667260. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(LJE, arts. 54 e 55). SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017686-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE LOPES BARBOSA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017686-41.2019.811.0001 

Reclamante: MARLENE LOPES BARBOSA RAMOS Reclamado: ENERGISA 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. A parte autora (id. 27374779) asseverou não mais ter interesse 

em prosseguir com a presente ação, pois a parte reclamada procedeu a 

retificação das faturas questionadas nos autos. Desse modo, impõe-se a 

extinção da presente ação, sem resolução da ação, com base no disposto 

no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, na medida em que conforme 

disposto em petição pela Reclamante não tem mais interesse no 

prosseguimento da ação. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016309-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARES DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016309-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ITAMARES DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E 

N T E N Ç A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da 

Lei 9.099/95. II - PRELIMINARES Inicialmente afasto a preliminar de 

ausência de interesse arguida pelo reclamado, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. 

Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação consumerista 

ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas abusivas, 

mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de cunho 

reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Por fim, a instituição 

financeira sustenta que o extrato de negativação apresentado pela parte 

autora não evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer 

a juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Da 

mesma forma, indefiro o pedido, visto que o documento apresentado não 

obsta a defesa do réu, que alegando inconformidade nos registros 

negativos constante na inicial deve juntar aos autos a consulta realizada 

pela empresa a fim de comprovar suas alegações. Superada as 

preliminares, passo ao mérito. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 101,10 (cento e um reais e dez centavos) com data 

de inclusão em 30/03/2019 promovido pelo reclamado. Aduz, em sua peça 

inicial que desconhece o referido débito e não possui qualquer relação 

jurídica com o banco demandado, uma vez que o serviço prestado nunca 

foi contratado pela reclamante. O reclamado, a seu turno, alega que a 

reclamante é titular do cartão de crédito nº 6504 XXXX XXXX 3718 ELO 

INTERNACIONAL BRADESCO SEGUROS, assim, foram contraídos débitos 

que restaram inadimplidos, aduz, ainda, que houve pagamento de outras 

faturas referente ao mesmo cartão, o que demonstra a relação jurídica 

entre as partes, deste modo, não existindo pagamento das faturas em 

aberto torna-se legítima a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Destarte, embora tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação pela parte requerente. O 

reclamado em sua contestação insiste que houve contratação do serviço 

por parte da reclamante, entretanto, não carreou aos autos qualquer 

prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes, 

apresentou apenas as supostas faturas do cartão de crédito que afirma 

ser de titularidade da autora. Ocorre que a imagens juntadas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pelo reclamado, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e adulterados mediante simples 

comando de quem tem acesso aos dados. Desta feita, diante da ausência 

de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de 

seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se 

descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor 

do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. 

Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta do requerido 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral independentemente da 

prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte 

requerente. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

não é possível aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ, tendo em 

vista que a negativação objeto do presente processo é a única restrição 

da autora no cadastro de inadimplentes. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para: 1 - Declarar 

a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a exclusão 

definitiva da restrição indevida no valor de R$ 101,10 (cento e um reais e 
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dez centavos); 2 – Condenar a parte reclamada BANCO BRADESCO ao 

pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); Intime-se o reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento desta intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal 

Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019282-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON LEOCADIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019282-60.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

EDMILSON LEOCADIO DAS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse arguida pelo 

reclamado, posto que o interesse processual está presente sempre que a 

parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito por dívida no valor total de R$ 662,32 (seiscentos e sessenta e 

dois reais e trinta e dois centavos), promovido pelo reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito e não possui qualquer 

relação jurídica com a empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante 

inadimplente, conforme documentos acostados aos autos, razão pela qual 

a inscrição de seus dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os 

serviços foram contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia da 

Proposta de Adesão devidamente assinado pelo reclamante (Id nº 

28684540), cuja semelhança da assinatura apresentada no contrato com 

aquela aposta no termo de audiência e demais documentos juntados na 

inicial é visualizada a olho nu, juntou ainda documentos pessoais do autor 

e extrato bancário, fato que afasta a conduta ilícita do requerido. A 

impugnação à contestação apresentada pelo autor foi genérica, sequer 

tentou desqualificar os documentos apresentados pelo requerido, pelo 

contrário, sustenta que não fora apresentado documento hábil suficiente 

para comprovar a relação jurídica, quando na verdade o Reclamado trouxe 

o contrato e demais documentos probatórios. A simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. Quando a parte requerente se depara 

com essas provas no processo, ela deve impugnar argumentando que 

não assinou o documento, ou que se assinou o produto não foi entregue 

ou não foi prestado o serviço, o que não se verifica no caso. Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Outrossim, 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1012526-35.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

ERNESTO SATIRO DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial arguida pela reclamada em razão de 

necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que as provas 

existentes no processo são hábeis à formação de juízo de convicção. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega em síntese que é 

usuária do imóvel referente a Unidade Consumidora nº 6/228692-0. Aduz 

que discorda do valor da fatura com referente ao mês de setembro/2019, 
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no valor de R$ 286,70 (duzentos e oitenta e seis reais e setenta 

centavos), uma vez que o consumo registrado no mês questionado é 

muito superior à sua média mensal que não ultrapassa R$ 190,00 (cento e 

noventa reais). Informa que tentou resolver o problema 

administrativamente para que a fatura fosse corrigida, entretanto, a 

concessionária de energia elétrica não enviou nenhum técnico até a 

residência do autor para averiguar a existência de eventual irregularidade 

que justificasse o aumento abrupto em sua fatura. Deste modo, pugna pela 

declaração de inexistência dos valores contestados, além de indenização 

por danos morais. A reclamada, por sua vez, afirma que as faturas 

questionadas são devidas, não havendo irregularidade na unidade 

consumidora em questão, bem como a mera alegação do autor não é 

capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real consumo. 

Aduz que por se tratar a empresa de uma concessionária de serviço 

público seus atos gozam de presunção de veracidade. Registra, ainda, 

que o consumidor deve atentar que na fatura da energia elétrica, além do 

consumo, estão embutidos impostos e taxas, além da incidência da 

bandeira tarifária, o que onera a fatura de energia. Ao final, pugna pela 

improcedência da ação. Inicialmente, destaco que não há dúvida de que 

incidem sobre o caso as normas de proteção ao consumidor, mais 

especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a 

inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência. E, no caso, a 

concessionária se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das 

faturas questionadas, uma vez que, pela documentação juntada aos 

autos, constata-se que não houve aumento significativo na conta do autor 

a justificar a indenização pretendida. Embora se perceba aumento da 

conta de luz no mês de setembro/2019 a, não há como creditar tal 

aumento a falha na medição, uma vez que em análise aos elementos 

carreados, mormente pelo histórico de consumo juntado pela 

concessionária de energia elétrica (Id nº 28820964), os valores discutidos 

não se mostram em dissonância em relação ao mesmo período do ano 

posterior. Com efeito, basta analisarmos o mesmo período, considerando o 

mês de setembro/2018 onde foi registrado o consumo 200Wh, consumo 

semelhante ao cobrado na fatura ora questionada, portanto, não houve 

aumento significativo do consumo de energia elétrica que evidencie erro 

de leitura e, por consequência, isente o consumidor do pagamento. 

Ressalto, ainda, que em meses anteriores foram registrados consumos 

equivalentes aos que estão sendo questionados nesta lide na unidade 

consumidora do autor, contudo, não foram alvo de questionamentos pelo 

reclamante. Aliás, vê-se que os meses de referência em que a parte 

autora aponta o registro de consumo excessivo refere-se a SETEMBRO, 

sabidamente a época em que se registram os maiores níveis de calor na 

capital do Estado, justificando a elevação de consumo em razão de, por 

exemplo, se fazer mais uso de aparelhos de ar condicionado e de 

umidificador de ar[1], ainda, a cobrança também se mostra razoável pelo 

aumento relativo ao "Acréscimo Bandeira Vermelha", justificando, no todo, 

os valores cobrados. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRAS 

TARIFÁRIAS.ADMISSIBILIDADE. 1. Preliminares Legitimidade ativa do 

consumidor final para ajuizar ação ordinária cumulada com repetição de 

indébito relativa a tributos indiretos. Desnecessidade de dilação probatória. 

Contas de energia elétrica que indicam o nome do contribuinte. 

Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Pretensão da autora de reconhecer a 

ilegalidade da cobrança de ICMS, no fornecimento de energia elétrica, 

sobre o acréscimo decorrente do Sistema de Bandeiras Tarifárias. 

Descabimento. O adicional de bandeiras tarifárias está diretamente 

relacionado com as variações de custo da energia elétrica, sendo parte 

integrante do produto. Intempéries climáticas que tornam o valor da 

produção de energia elétrica mais oneroso, acarretando, em 

consequência, o aumento do ICMS, que recai sobre a mercadoria 

comercializada. Aplicação da Súmula nº 391 do E. STJ. Diferenciação com 

TUSD e TUST, os quais se referem à distribuição e transmissão da 

energia, mas não à energia elétrica em si. Precedentes deste Eg. Tribunal 

de Justiça. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não 

provido (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1018527-28.2017.8.26.0053, Relator Desembargador Djalma Lofrano Filho, 

julgado em 23/5/2018). Enfim, o conjunto probatório aponta para a 

improcedência do pedido na medida em que se mostram devidos os 

valores cobrados a título de consumo de energia elétrica relativos a 

setembro/2019. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida pela 

reclamada e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

A l e x a n d r e  M a r t i n s  F e r r e i r a  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/mato-grosso/cuiaba-71480

9/ https://www.rdnews.com.br/cidades/conteudos/118613
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1017806-84.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

VALDEIR RODRIGUES LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização para o 

fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. II 

– PRELIMINARES Afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo réu no que 

tange a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de 

ação de indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato gerador da 

pretensão, o que, in casu, ocorreu em 19/11/2019 (Id. 226387399), data 

em que foi realizada a consulta dos dados da autora no cadastro de 

proteção ao crédito. Ainda preliminarmente, a reclamada alega que o 

extrato de negativação apresentado pelo autor não evidencia a 

legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada de 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. III - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o reclamante, indenização 

por danos morais diante da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela reclamada, ao argumento que 

desconhece o referido débito, uma vez que não solicitou nem adquiriu 

qualquer produto ou serviço junto à concessionária. A Reclamada, em 

defesa, alega que a cobrança é referente a débitos da Unidade 

Consumidora nº 1239969-7, situada na estrada rural tenda 0 estrada 

vicinal, chácara Santa – Acorizal/MT, registrada em nome do Autor, o que 

torna legítima a cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito em virtude do não pagamento das faturas. Aduz que a 

reclamante possui valores em aberto junto à requerida no montante de R$ 

380,28 (trezentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), assim, pugna 

pela condenação da autora ao pagamento do valor inadimplido, além da 

condenação nas penas de litigância de má-fé. Visando demonstrar que de 

fato os serviços foram contratados pela parte autora a reclamada juntou 

termo de confissão de dívida devidamente assinado pelo autor, além de 
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documento pessoal que sequer foi apresentado na inicial (Id nº 

28807734), ressalto que a semelhança da assinatura apresentada no 

contrato com aquela aposta nos documentos juntados na inicial e exarada 

no termo de audiência é visualizada a olho nu, fato que afasta a conduta 

ilícita da requerida. No caso, desnecessária a realização de perícia 

grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos 

documentos carreados dispensa aludido recurso. Com efeito, telas 

sistêmicas e histórico de consumo apartados de outros documentos 

normalmente não são levados em consideração para comprovar a relação 

contratual. No entanto, no caso em análise, como vieram acompanhadas 

do contrato devidamente assinado e com documento pessoal anexo, fica 

mais que demonstrada a relação jurídica entre as partes. Soma-se a isso o 

fato de que a parte requerente não impugnou os documentos 

apresentados pela parte requerida, manteve-se inerte quando deveria 

apresentar documentos para desconstituir as alegações da 

concessionária, assim presume-se verdadeiras as informações 

apresentadas e comprovadas nos autos pela requerida. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o artigo 373, I do Código de Processo Civil. Desta feita, não há 

que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira 

a versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Nesse sentido: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Quanto ao 

pedido contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma 

vez que restou comprovada a existência de débito pendente de 

pagamento, contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto 

que, não foi colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante 

em aberto. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo 

reclamante. Outrossim, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto apresentado para o fim de condenar o reclamante a pagar à 

reclamada o valor de R$ 62,89 (sessenta e dois reais e oitenta e nove 

centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de 

juros de mora a partir da contestação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016585-66.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

TADYA PUBLYA SANTANA DA SILVA FONTES REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente 

rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial arguida pela 

reclamada em razão de necessidade de produção de prova pericial, tendo 

em vista que as provas existentes no processo são hábeis à formação de 

juízo de convicção. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A reclamante 

alega em síntese que é usuária do imóvel referente a Unidade 

Consumidora nº 6/748879-4. Aduz que discorda do valor da fatura com 

referente ao mês de outubro/2019, no valor de R$ 834,00 (oitocentos e 

trinta e quatro reais), uma vez que o consumo registrado no mês 

questionado é muito superior à sua média mensal que não ultrapassa 

200kWh. Informa que tentou resolver o problema administrativamente para 

que a fatura fosse corrigida, entretanto, a concessionária de energia 

elétrica não realizou o refaturamento da conta. Ainda, informa diversas 

falhas na prestação de serviço por parte da Reclamada que em duas 

oportunidades suspendeu indevidamente o fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora mesmo com todas as faturas adimplidas. Ao 

final, pugna pela declaração de inexistência dos valores contestados, 

além de indenização por danos morais. A reclamada, por sua vez, afirma 

que as faturas questionadas são devidas, não havendo irregularidade na 

unidade consumidora em questão, bem como a mera alegação da autora 

não é capaz de desconstituir as faturas por se tratar de seu real 

consumo, razão pela qual, requer a improcedência da ação. No caso em 

tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade 

de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisando o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a própria 

reclamada assevera a inexistência de irregularidade no medidor da autora, 

entretanto não traz qualquer documento capaz de comprovar suas 

alegações, não apresentou sequer o Termo de Ocorrência e Inspeção que 

poderia revelar eventual irregularidade no consumo do imóvel que 

justificaria o aumento significativo na fatura questionada. Evidencia-se, 

portanto, que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. 

A demonstração de situação excepcional incumbia à concessionária, 

sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. 

Ademais, conforme se extrai dos documentos anexados no bojo da inicial 

o valor da fatura objeto da lide não corresponde com a realidade do 

consumo do imóvel, como se pode verificar através das faturas 

anteriores, em que houve aumento e não há nenhuma justificativa plausível 

para tanto. É possível atestar dos autos, que nos meses de janeiro a 

setembro de 2019, a média de consumo da autora era equivalente a 152 

KWh/mês, conforme histórico de consumo colacionado no id. 28588987, 

ao passo que no mês de outubro de 2019 a fatura de energia elétrica foi 

equivalente a 823KWh/mês, um aumento na média em mais de 100% em 

relação aos meses anteriores. Ademais, a parte autora comprovou de 

modo suficiente suas alegações, na medida em que há fortes indícios de 

erro na leitura, face a excessiva e abrupta elevação da média regular de 

consumo da unidade, mormente se considerarmos que a fatura em 

discussão teve um aumento superior a 100% em relação as médias de 

consumo da autora. Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer 

comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pela 

autora sobre as irregularidades da fatura, seja no tocante a eventual 

problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer 

evidência de que a concessionária tenha feito uma análise no medidor 

instalado na casa da requerente. De outro norte, cumpre consignar que 

não há prova de que o autor possua um imóvel com bens, que por si só, 

fossem capazes de gerar consumo tão elevado a ponto de alterar tão 
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significativamente o consumo de energia elétrica naquela unidade. Assim 

sendo, a dúvida sobre a causa do alto e repentino aumento de consumo 

exime o consumidor de pagar a integralidade dos valores contidos nas 

faturas. Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte 

demanda, aliado ao fato de que afirma não haver qualquer irregularidade 

no medidor do reclamante, verifica-se que as faturas objeto da ação 

tiveram um aumento injustificado no consumo, devendo ser readequadas. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURAS COM 

VALORES EXCESSIVOS ENVIADAS À AUTORA. AUSENTE CAUSA QUE 

JUSTIFIQUE O AUMENTO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (...)4. Com efeito, cabia a parte autora demonstrar 

minimamente algum fato constitutivo de seu direito, assim, a consumidora 

juntou faturas de energia, demonstrando discrepância de valores, que 

dobraram após a troca do medidor pela empresa requerida. Noutro norte, a 

ré afirma em sua peça de defesa e nas razões recursais, que em março 

de 2018 foi substituído o equipamento de medição da unidade consumidora 

para sistema de medição centralizada, o que perfeitamente justifica a 

possível ocorrência de falha na leitura da medição do relógio da parte 

autora, e o conseqüente, aumento injustificado dos valores cobrados. (...) 

6. Por óbvio que o consumidor deve pagar pelos serviços públicos 

concedidos e efetivamente utilizados, contudo devem ser levados em 

consideração os princípios que regem as relações consumeristas, 

devendo prevalecer entendimento mais favorável ao consumidor, 

vulnerável técnico e jurídico, consoante dispõe o art. 47 do Código de 

Defesa do Consumidor, in casu, a autora. 7. Ainda, pela teoria da Carga 

Dinâmica da Prova, atribui-se o ônus de demonstrar determinado fato ou 

condição à parte que tem melhores condições de fazê-lo, porquanto não 

há igualdade material no processo, de regra. No caso, é a ré quem reúne 

tais condições. Calha consignar, ainda, que a presunção de veracidade 

dos atos praticados pela ré é relativa, pelo que não resulta dispensada da 

comprovação dos fatos que sustenta. (Recurso Cível, Nº 71008493603, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira 

Heerdt, Julgado em: 16-05-2019). Portanto, comprovado o aumento 

abrupto e injustificável em comparação aos meses anteriores, e não 

comprovada a culpa exclusiva do consumidor, ponderando a 

contraprestação do serviço efetivamente utilizado, cabível a 

desconstituição do débito e a emissão de nova fatura, com base no 

consumo dos últimos meses anteriores a exorbitância apontada. Devido a 

isto, a suspensão da energia na unidade consumidora em razão da 

ausência de pagamento de fatura indevida com valores acima da média e 

pela falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, ao teor do art. 

14, §1º, I do CDC, deve reparar os danos causados a consumidora, pois 

estes sem duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. 

Corroborando: A HIPÓTESE VERSA SOBRE SUPOSTO AUMENTO 

EXCESSIVO NAS FATURAS REFERENTES À UNIDADE CONSUMIDORA DA 

RECLAMANTE, O QUE ACARRETOU O NÃO PAGAMENTO DA CONTA DE 

JULHO DE 2008 E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO 

SERVIÇO. PROVA PERICIAL QUE PODERIA DEMONSTRAR A 

REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO NO IMÓVEL QUE NÃO FOI 

REALIZADA. PARTE RÉ QUE DESISTIU DA PRODUÇÃO DE PROVA 

TÉCNICA, IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA QUE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. CONCESSIONÁRIA APELADA 

QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, CONFORME DISPÕE 

O ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC/73. Em se tratando de relação de 

consumo, cabia à ré a comprovação da regularidade da cobrança, o que 

não restou demonstrado, eis que desistiu da produção da prova pericial, 

imprescindível ao deslinde da controvérsia. Suspensão do fornecimento 

de água indevido. Inteligência da Súmula 192 deste Tribunal de Justiça. 

Falha na prestação do serviço. Artigo 14 do CDC. Dano moral configurado. 

(Apelação nº 0024150902128190011 – TJRJ, Relator Wilson do 

Nascimento Reis, publicado em 28/07/2017). E M E N T A APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A 

REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO 

PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – RELAÇÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS RECURSAIS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a 

concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos 

valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento 

injustificado é indevida. A cobrança indevida de fatura acima da média 

com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do 

nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito 

passível de indenização por danos morais . A indenização por danos 

morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre 

tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos 

prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, 

por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da 

indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da 

razoabilidade. O início dos juros de mora e da correção monetária, 

provenientes de relação contratual, se dá a partir da citação e da data do 

arbitramento, respectivamente. Em razão do trabalho adicional na fase 

recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (N.U 

0056101-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). Deste 

modo, possível a indenização por danos morais, seja pela efetiva violação 

do direito da personalidade da autora que permaneceu sem o serviço 

essencial em decorrência de falha da própria concessionária de energia 

elétrica que cobrou valores indevidos, seja pelo caráter pedagógico da 

medida, a fim de evitar o descaso do requerido frente a seus clientes. 

Acolhido o pleito indenizatório da parte autora, passo a estipular o 

montante devido em virtude do abalo suportado. Para a fixação do não há 

uma regra pré-determinada, quantum mas leva-se em consideração a 

extensão da dor, o abalo sofrido pela ilicitude da conduta da empresa ré e, 

também, a situação financeira da parte e a capacidade econômica da 

parte demandada, sem que o valor importe em um enriquecimento ilícito, ou 

seja, uma mera satisfação pelo prejuízo sofrido de cunho subjetivo, 

segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante. Assim, opino 

seja estipulada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: 1 – DECLARAR indevida a fatura referente ao mês de 

outubro/2019 no valor de R$ 834,49 (oitocentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos), com vencimento em 24/10/2019; 2 – 

DETERMINAR que a reclamada proceda à readequação da fatura do mês 

outubro/2019, com base na média dos seis últimos meses anteriores a 

emissão da fatura aqui discutida; 3 - CONDENAR a reclamada a 

compensar a reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da 

citação; Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1021136-89.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CESAR ALFREDO DA SILVA MORAES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. Inicialmente afasto a preliminar de ausência de interesse 

arguida pelo reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

Por fim, sustenta a reclamada que a parte reclamante distribuiu diversas 

demandas com a finalidade de discutir a existência da mesma relação 

jurídica, assim, em consulta a rede mundial de computadores, teria 

encontrado 02 (duas) ações idênticas discutindo restrição comercial 

decorrente do mesmo contrato. Deste modo, analisando as informações 

apresentadas pelo reclamante, vislumbra-se que apesar da identidade de 

partes nas ações a causa de pedir é diversa, uma vez que tratam de 

restrições creditícias inseridas em decorrência de contratos distintos. 

Assim, efetivamente, não há que se falar em litispendência, tampouco em 

conexão, pois cada ação se reporta a um contrato diferente. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais em 

razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito por 

dívida no valor total de R$ 357,70 (trezentos e cinquenta e sete reais e 

setenta centavos), promovido pelo reclamado, ao argumento de que 

desconhece o referido débito e não possui qualquer relação jurídica com a 

empresa demandada. A reclamada, em sua defesa, afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima. Visando demonstrar que de fato os serviços foram 

contratados pela parte autora, a reclamada juntou cópia da Proposta de 

Adesão devidamente assinado pelo reclamante (Id nº 29119074), cuja 

semelhança da assinatura apresentada no contrato com aquela aposta no 

termo de audiência e demais documentos juntados na inicial é visualizada 

a olho nu, juntou ainda documentos pessoais do autor e extrato bancário, 

fato que afasta a conduta ilícita do requerido. Não houve impugnação à 

contestação e aos documentos apresentados pelo requerido. A simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte requerida comprovou a 

existência da relação jurídica entre os litigantes. Quando a parte 

requerente se depara com essas provas no processo, ela deve impugnar 

argumentando que não assinou o documento, ou que se assinou o produto 

não foi entregue ou não foi prestado o serviço, o que não se verifica no 

caso. Além disso, a parte autora permaneceu inerte quando deveria 

apresentar matéria de defesa sob pena dos fatos narrados pela parte 

reclamada serem tidos como verdadeiros, portanto, presumem-se 

verdadeiras as informações apresentadas e comprovadas nos autos pela 

requerida. Vale lembrar que a inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I, do CPC. Outrossim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da 

reclamada. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018) Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, também 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e inexistente 

qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018364-56.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

CELIMAR BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Ainda, a reclamada 

sustenta que o extrato de negativação apresentado pelo autor não 

evidencia a legitimidade das informações ali prestadas e requer a juntada 

de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Indefiro o 

pedido, visto que o documento apresentado não obsta a defesa da ré, que 

alegando inconformidade nos registros negativos deveria juntar aos autos 

a consulta realizada pela empresa a fim de comprovar suas alegações. 

Por fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial arguida, uma vez que 

ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme 

previsão do parágrafo único do art. 330, § 1º do NCPC. Com efeito, deve 

ser priorizado o acesso à justiça em detrimento de certas exigências, que 

acabam acarretando entrave processual e, por conseguinte, a ineficácia 

dos princípios que regem os juizados especiais, em atenção à celeridade 

processual. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o 

reclamante, indenização por danos morais diante da inserção de seu nome 

em cadastro de restrição de crédito promovida pela reclamada por débito 

no valor de R$ 52,73 (cinquenta e dois reais e setenta e três centavos). 

Neste sentido, argumenta que desconhece os referidos débitos, uma vez 

que não solicitou qualquer serviço junto à concessionária. A reclamada, 

em contestação, alega a existência de contrato de prestação de serviços 

de energia elétrica firmado pela autora sendo que os débitos questionados 

são relacionados a inadimplência da unidade consumidora nº 2028595-3, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 467 de 716



localizada na Avenida Pedro Campos, nº 776, Itiquira/MT, razão pela qual, 

a o apontamento dos dados da autora no cadastro de inadimplentes 

configura exercício regular do direito. Ao final, como pedido contraposto, 

pugna pela condenação da reclamante ao pagamento do débito 

inadimplido, além da condenação nas penas de litigância de má-fé. Por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que a reclamada não trouxe o contrato firmado pelo 

autor referente à unidade consumidora em discussão, trazendo apenas o 

histórico de contas do cliente, os quais, por serem produzidos 

unilateralmente não podem ser aceitos como meio de prova, motivo pelo 

qual reputo como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ademais, as 

imagens de suas telas de sistemas em verdade repercutem imagens de 

seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como 

documentos, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e poderem ser adulterados mediante simples comando de quem 

tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível reputar ‘telas de sistema’ 

como prova segura que tenha a propriedade de convencer, não se 

caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do termo, sendo 

apenas elementos indicativos que não devem ser tomados senão com 

reservas. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que em 

se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços 

pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem 

bases sólidas. Do mesmo modo, o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos trazidos pela 

parte reclamante, observa-se que as negativações analisadas no 

presente processo são as restrições mais antigas em seu nome, portanto, 

não se aplica no presente caso a Súmula nº 385 do STJ. Inobstante 

afastada a incidência da súmula 385 do STJ o fato de existir outra 

restrição em nome da requerente, ainda que sub judice, impõe a redução 

do quantum indenizatório, assim considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). De outra 

banda, quanto ao pleito contraposto apresentado pela reclamada, este não 

merece ser acolhido, em razão da ausência de comprovação da relação 

jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a existência de débito em 

seu nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de 

litigância de má-fé, também não merece acolhimento, uma vez que não 

restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – Declarar a 

inexistência do débito aqui litigado e, por conseguinte, determinar a 

exclusão definitiva do nome da reclamante dos órgãos de proteção ao 

crédito em relação ao débito no valor de R$ 52,73 (cinquenta e dois reais e 

setenta e três centavos); 2 - CONDENAR a reclamada a compensar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo 

índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça); 3 – OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto; Intime-se 

a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55). Ao 

reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle 

dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito
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MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT21593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018884-16.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZ CARLOS ALVES DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A S E N T E N Ç A Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO 

DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por LUIS CARLOS ALVES DA CRUZ em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à parte autora. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora questiona a cobrança de valores de consumo de energia 

elétrica referente a uma fatura eventual com vencimento em 30/12/2019, 

no valor total de R$ 4.604,30 (quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta 

centavos uma no valor de R$3.629,60 (três mil e seiscentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos) e outra no valor de R$974,70 (novecentos e 

setenta e quatro reais e setenta centavos), lançada a título de 

“recuperação de consumo” pela reclamada, mas que não condizente com 

a sua realidade de consumo. Assim, requer declaração de inexistência de 

débitos e danos morais. A empresa requerida contestou, afirmando que 

referida conta diz respeito à recuperação de consumo gerada após 

constatação de irregularidade na unidade consumidora de titularidade do 

autor. Afirma que, por ocasião da inspeção realizada no imóvel da 

demandante (TOI nº 733142), na UC de nº 211620-0, no dia 23/08/2019, 

verificou a concessionária que a unidade consumidora estava com FASE 

LIGADA DIRETA NO BARRAMENTO DA CPREDE, o que fazia com que uma 

parte do produto consumido não fosse registrada pelo aparelho, conforme 

Histórico de Ordens de Serviço. Pois bem. O ato da ENERGISA de cobrar 

pela energia elétrica consumida pela média de consumo de meses 

anteriores é perfeitamente regular. Em regra, sendo verificada 

anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de créditos 

que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme prevê a 

Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Entretanto, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, a 

concessionária deve adotar todas as providências necessárias para que 

o usuário acompanhe, de fato, a verificação do alegado obstáculo no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora. Em 

decorrência de princípio contratual, o pagamento a menor importa em 
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enriquecimento ilícito, vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, 

para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança 

instituída em razão de supostas irregularidades encontradas em medidor, 

a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de regular 

processo administrativo (art. 137), ipsis literis: "Art. 137. A distribuidora 

deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais 

equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor. § 1.º A distribuidora 

pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário 

previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu 

acompanhamento pelo consumidor. § 2.º A distribuidora deve entregar ao 

consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de 

medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a 

conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação 

de aferição junto ao órgão metrológico. § 3.º O consumidor pode, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do 

resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de 

medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar 

previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos 

relacionados, vedada a cobrança de demais custos. § 4.º Caso as 

variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na 

legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela 

distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor. § 5.º Quando não for 

efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, 

esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de 

transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor. § 6.º No caso do § 5º, a 

aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e 

hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao 

consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar 

pessoalmente ou por meio de representante legal. § 7.º A aferição do 

equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios 

Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal 

tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do 

órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT 

NBR ISO 9001. § 8.º O consumidor pode solicitar, antes da data 

previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo 

agendamento para realização da aferição do equipamento de medição. § 

9.º Caso o consumidor não compareça na data previamente informada, 

faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio, devendo enviar ao 

consumidor, em até 30 (trinta) dias, o relatório de aferição. § 10. A 

distribuidora não deve cobrar a título de custo de frete de que trata o § 3º 

valor superior ao cobrado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos na modalidade “PAC”. § 11 Os prazos para encaminhamento do 

relatório de aferição ao consumidor ficam suspensos quando a aferição 

for realizada por órgão metrológico, continuando a ser computados após o 

recebimento do relatório pela distribuidora.”. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. Tal comprovação, consideradas as 

peculiaridades do caso, está a cargo da concessionária, em decorrência 

da aplicação das normas consumeristas, pois referido diploma consagrou 

expressamente o direito do consumidor à racionalização e à melhoria dos 

serviços públicos (art. 4.º VII, do CDC). A Lei n.º 8.987/95, que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

públicos, consagra, expressamente, a aplicação da Lei nº 8.078/90 aos 

serviços públicos: Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 

de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber 

serviço adequado; E novamente o CDC: Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste código.. Nesse 

sentido, acórdão elucidativo acerca da matéria, proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça: "ADMINISTRATIVO - SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA 

ELÉTRICA - TARIFAÇÃO - COBRANÇA POR FATOR DE DEMANDA DE 

POTÊNCIA - LEGITIMIDADE. 1. Os serviços públicos impróprios ou UTI 

SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, 

modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF 

(art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos 

contratos o Código de Defesa do Consumidor. 2. A prestação de serviço 

de energia elétrica é tarifado a partir de um binômio entre a demanda de 

potência disponibilizada e a energia efetivamente medida e consumida, 

conforme o Decreto 62.724/68 e Portaria DNAAE 466, de 12/11/1997. 3. A 

continuidade do serviço fornecido ou colocado à disposição do 

consumidor mediante altos custos e investimentos e, ainda, a 

responsabilidade objetiva por parte do concessionário, sem a efetiva 

contraposição do consumidor, quebra o princípio da igualdade das partes 

e ocasiona o enriquecimento sem causa, repudiado pelo Direito. 4. 

Recurso especial improvido." (REsp 609332/SC, Rel. Ministra ELIANA 

CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005 p. 

354). A par dessas premissas, tenho que a documentação apresentada 

pela concessionária é insuficiente a embasar a cobrança exacerbada, 

como questionado pela parte autora, mormente porque sequer há nos 

autos a comprovação de que tenha possibilitado ao consumidor o direito 

de defesa e de acompanhamento da aferição. Nesse contexto, resta 

patente a ilegalidade na conduta da concessionária reclamada, sendo 

certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui 

o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se 

essencial apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada 

pelo usuário. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO 

DE COBRANÇA DE DÉBITO - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - ANÁLISE 

UNILATERAL PELA CEMIG - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO 

PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA. A aplicação do art. 72 da Resolução 

nº456/2000 da ANEEL depende, pela própria redação do preceito 

normativo, de matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor, 

isoladamente considerada, constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade, o que justifica a manutenção da sentença, que declarou 

indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Ademais, refoge aos ditames 

do Estado Democrático de Direito que empresa concessionária prestadora 

de serviços públicos, depois de constatar uma irregularidade no aparelho 

medidor do consumo de energia elétrica e retirá-lo para análise técnica 

unilateral, possa simplesmente comunicar ao usuário a existência de 

diferença a maior apurada, sem comprovação dos fatos necessários à 

constatação da irregularidade e, em especial, sem observância do devido 

processo legal. (TJMG - Apelação Cível nº. 1.0145.11.054670-5/001 - Rel. 

Des. Geraldo Augusto - Pub. em 31/10/2013). CEMIG - IRREGULARIDADE 

APURADA POR VIOLAÇÃO DO SELO DE MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE 

PERÍCIA TÉCNICA OU JUDICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

IRREGULAR - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO 

E AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER O FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DA COBRANÇA. - A cobrança de 

valores referentes a um erro na medição devido à violação do aparelho 

medidor de consumo de energia elétrica deve ser acompanhada de 

comprovação do prejuízo da prestadora através de regular procedimento 

administrativo seguido de perícia técnica. A mera violação do lacre de 

segurança não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo 

dano, pois a alteração na medição depende de perícia para ser 

comprovada, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa. Se não observado o escorreito procedimento para 

apuração do débito decorrente de irregularidade constatada na via 

administrativa, descabida a interrupção do fornecimento em virtude de 

débito passado, mormente se o usuário está cumprindo com os 

pagamentos pelo fornecimento de energia, sendo ainda indevida a 

cobrança na forma de cálculo prevista para o caso de fraude. (TJMG - 

Apelação Cível nº. 1.0701.09.264731-5/001 - Relª. Desª. Vanessa 

Verdolim Hudson Andrade - Pub. em 29/04/2011). Considero, portanto, que 

restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, ainda em 

sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos para se 
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concluir que o procedimento da ENERGISA se pautou nos limites das 

normas que regem a espécie para a consumação da cobrança do 

montante apurado, tanto no que se refere à constatação de obstáculo 

diante do medidor quanto à apuração final do quantum do débito. Por 

conseguinte, vislumbra-se descabida a cobrança de valores referentes a 

acerto de faturamento, porquanto a suposta irregularidade dos selos de 

calibração do aparelho, por si só, não pode imputar presunção de 

subfaturamento, em prejuízo da unidade consumidora. Consigno, por 

oportuno, o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA – 

AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DO MEDIDOR – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – 

DANO MORAL IN RE IPSA – SERVIÇO DE CALL CENTER INADEQUADO E 

INEFICIENTE – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INEXISTÊNCIA 

DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

– DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE – COBRANÇA 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES 

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando há 

elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor 

contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a 

aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº414/2010 

da ANEEL). Havendo prova da disparidade do consumo faturado com a 

média dos últimos ciclos e inexistindo prova do devido processo 

administrativo e laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR ISO 

9001, a insistência da cobrança sem a necessária aferição do medidor, 

caracteriza ato ilícito. 2. O tempo excessivo despendido em ligações 

destinadas ao “call center”, em razão da ineficiência do serviço, é 

suficiente para a presunção do dano moral subjetivo (dano in re ipsa). 

Precedentes jurisprudenciais (APELAÇÃO CÍVEL - DÉCIMA PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL Nº 70040912214 – COMARCA DE SANTA MARIA – TJRS 

e Enunciado n. 1.6 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná). Precedentes desta Turma Recursal (Recursos Inominados ns. 

0 0 1 . 2 0 0 9 . 0 1 9 . 0 1 8 - 0  0 0 1 9 0 4 7 - 5 7 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 0 1 , 

0010012-71.2011.811.0013 e 0019037-47.2011.811.0001). Do mesmo 

modo, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de que a 

apuração de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do 

contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento 

administrativo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO 

CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA 

ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS 

PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 

414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO 

MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se 

na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua 

insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de 

outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de 

pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser 

rejeitada. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a 

efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do 

consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando 

impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de 

faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na 

inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. 

(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa 

Farias, julgado em 22/01/2019). A jurisprudência do STJ não reconhece a 

existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida 

caracterizadora de falha na prestação de serviço público.(N.U 

0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) Por fim, no que 

tange ao pedido de danos morais pleiteados, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações, mormente porque não foi demonstrado ter havido 

qualquer suspensão no fornecimento de energia, assim como não ocorreu 

negativação em cadastro de inadimplentes. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ademais, a simples cobrança indevida de 

consumo pretérito em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa abalo moral. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial apenas para 

o fim de DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos, referente 

aos valores descritos nas faturas com vencimento em 30/12/2019, no 

valor total de R$ 4.604,30 (quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta 

centavos uma no valor de R$3.629,60 (três mil e seiscentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos) e outra no valor de R$974,70 (novecentos e 

setenta e quatro reais e setenta centavos) e assim o faço com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Mantenho a medida liminar 

anteriormente concedida no Id nº 26640150. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016701-72.2019.8.11.0001
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SOHMAYRA REGINA CONSTANTINO LEQUE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1016701-72.2019.811.0001 

Reclamante: SOHMAYRA REGINA CONSTANTINO LEQUE OLIVEIRA 

Reclamado: ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A. 

Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que me concede 

a Lei nº 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral. Ausência de preliminares. DA PRESCRIÇÃO – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO O prazo prescricional para as demandas que 

envolvam indenização por danos morais em face de inscrição negativa 

nos órgãos de proteção ao crédito é de três anos, conforme estabelece o 

art. 206, §3º, V, do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o 

Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; No entanto, vênia 

devida, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a parte 

autora teve o efetivo conhecimento da inscrição negativa e não da data da 

inclusão. No caso em comento, a parte autora teve ciência da negativação 

em 09/11/2019. Dessa forma o termo inicial do prazo prescricional é a 

partir da data da ciência e não da inscrição indevida em si. E, 

considerando que a parte propôs a presente ação em 13/11/2019, 

afasta-se a prescrição. Passo para análise do mérito. Pleiteia a reclamante 

a condenação da Reclamada a indenizá-la por danos morais ao argumento 

de que a mesma inseriu seu nome em cadastro de restrição de crédito por 

débitos que não reconhece. Em contestação, a Reclamada alega que a 

inclusão dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

decorre da ausência de pagamento dos débitos da Unidade Consumidora 

que está cadastrada em nome da autora, inexistindo ato ilícito capaz de 

ensejar a sua condenação por danos morais. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das 

partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do 

Diploma Consumerista). Analisando as alegações e documentos que 

instruem o processo, verifica-se que razão não assiste a autora. 

Afirma-se isso porque a fatura apresentada como comprovante de 

residência nos autos evidencia a existência de relação jurídica com a 

empresa Reclamada e que o débito de R$ 96,44 (noventa seis reais e 

quarenta e quatro centavos) é proveniente da Unidade Consumidora nº 
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2168070 cadastrada em seu nome. Vale ressaltar, ainda, que a empresa 

Reclamada demonstrou que o débito em destaque até a presente data não 

foi adimplida – id. 28461549-pg. 02. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a concluir a existência de relação jurídica, e ainda, que o débito é 

oriundo da inadimplência da fatura da Unidade Consumidora cadastrada 

em nome da autora, não havendo falar-se em declaração de inexistência 

de débitos e a condenação da Reclamada por danos morais. 

Corroborando: “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. 

indenização por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus 

da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) 

juntada aos autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito 

assinado pela autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato 

ilícito a ensejar a pretendida condenação em danos morais - sentença 

mantida recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012)”. Por derradeiro, diante da ausência de 

pagamento da fatura com vencimento em 20/07/2017, no valor de R$ 96,44 

(noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) e, considerando que 

a parte autora questiona tão somente a cobrança da referida fatura, 

concluo pela parcial procedência do pedido contraposto. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Por fim, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, o que faço para 

o fim de condenar a Reclamante ao pagamento de R$ 96,44 (noventa e 

seis reais e quarenta e quatro centavos), acrescidos de juros e correção 

monetária a partir da data de vencimento da respectiva fatura 

(20/07/2015). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

titular deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da 

Lei nº. 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015645-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015645-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito pelo débito no valor de R$ 90,74 (noventa reais e setenta e 

quatro centavos) com data de inclusão em 05/04/2018 promovida pela 

reclamada. Aduz, em sua peça inicial que não reconhece o referido débito 

uma vez que não possui qualquer relação jurídica com a demandada, 

razão pela qual a inscrição no cadastro de inadimplentes é abusiva e 

ilegal. A reclamada, em contestação, alega que o reclamante possui linha 

telefônica na modalidade Vivo Controle habilitada junto à reclamada 

referente a linha telefônica nº 65 – 99631-0888, assim, aduz que o autor 

deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, o que levou à 

inserção de seus dados em cadastro de proteção ao crédito. Ao final, 

pugna, como pedido contraposto, pugna pela condenação do reclamante 

ao pagamento do valor inadimplido, além de condenação nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada de áudio em 

mp3, onde o reclamante autorizou a mudança de plano junto à reclamada, 

conforme se extrai do áudio juntado no ID nº 28053100 (3’35’’). Registro, 

ainda, que o reclamante não trouxe nenhuma prova de que tenha efetuado 

o pagamento integral das faturas inadimplidas. Cumpre esclarecer que a 

providência adotada pela empresa reclamada no que diz respeito a 

gravação da conversa telefônica (autogravação), ainda que feita sem o 

conhecimento do interlocutor e sem ordem judicial prévia, é considerada 

meio lícito de prova, ademais, vale frisar que por diversas vezes o 

consumidor foi informado acerca da gravação da ligação. Portanto, não há 

que se falar em prova ilícita, uma vez que a presente modalidade de 

interceptação telefônica lato sensu não se confunde com a modalidade 

prevista na Lei nº 9.296/96. Deste modo, presentes indícios substanciais 

de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo valores em aberto, 

a inclusão do devedor nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA FIXA, TV POR 

ASSINATURA, INTERNET E TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DO AUTOR 

DE QUE ESTÁ SENDO COBRADO INDEVIDAMENTE POR SERVIÇO DE 

TELEFONIA MÓVEL NÃO CONTRATADA. FATURAS DE CONSUMO 

DIRECIONADAS AO ENDEREÇO DO AUTOR QUE REGISTRAM LARGA 

UTILIZAÇÃO E QUE FORAM PAGAS. ÁUDIO ACOSTADO PELA RÉ 

REVELA PEDIDO DE ATIVAÇÃO DOS 5 CHIPS. ÔNUS DO AUTOR PROVAR 

QUE A VOZ NÃO É A SUA. AFASTADA A ALEGADA COMPLEXIDADE DA 

CAUSA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE 

NÃO CONFERE VEROSSIMILHANÇA AO ALEGADO PELO AUTOR. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008773848, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia 

Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 27-08-2019) Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela reclamada, entendo ser legítimo uma vez 

que restou comprovada a existência de débito pendente de pagamento, 

contudo, apenas no valor da restrição aqui discutida, visto que, não foi 

colacionado nos autos demonstrativo do cálculo do montante em aberto. 

Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância de 

má-fé, não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo reclamante. OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto apresentado para o fim de condenar 

o reclamante a pagar à reclamada o valor de R$ 90,74 (noventa reais e 

setenta e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

e aplicação de juros de mora a partir da contestação. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55) e 

inexistente qualquer hipótese de litigância de má-fé. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Emanuelle 
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dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018701-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO KYD MIRANDA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA RAMALHO RODRIGUES OAB - MT27085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018701-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAULO KYD MIRANDA AMORIM REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que me concede 

a Lei nº 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento antecipado da 

lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

eis que a matéria debatida reveste-se unicamente de direito, sendo 

desnecessária qualquer dilação probatória. Assim, diante das provas 

documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos 

autos, entendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento 

antecipado da lide. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao 

exame do mérito. Narra a parte autora de que tomou conhecimento de que 

seu nome estava incluso no cadastro de inadimplentes em 06/11/2019, ao 

tentar fazer um cartão junto a um estabelecimento comercial. Ainda, que 

consultar o site do Serasa, verificou a existência de uma dívida vencida 

em 02/07/2009, referente à linha pós-paga, ao qual foi obrigado a celebrar 

acordo na intenção de ver o seu nome limpo e conseguir a adesão ao 

cartão de crédito. Em razão do ocorrido, por entender que a empresa 

Reclamada não poderia cobrar uma dívida prescrita, requer a condenação 

da empresa Reclamada por danos materiais e morais. A Reclamada, em 

defesa, alega que a parte autora era titular do contrato nº 793865173, 

utilizando-se dos serviços de telefonia que por ele deixaram de ser 

adimplidos, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados 

na petição inicial. Pois bem. Dispõe o art. 6.º da Lei nº. 9.099/95 que: “O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum”. Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, conforme disposto no art. 335, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. A propósito, litteris: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). “É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão 

judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários 

sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação 

pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio”. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Assim sendo, após 

detida análise dos autos, tem-se que não merece ser acolhido o pedido 

formulado na exordial. Afirma-se isso, pois a parte autora deixou de 

comprovar que o débito de R$ 107,88 (cento e sete reais e oitenta e oito 

centavos) permaneceu nos órgãos de proteção ao crédito, após o período 

de cinco anos. O que se tem nos autos é a comprovação do débito no 

valor de R$ 107,88 (cento e sete reais e oitenta e oito centavos), e 

proposta de acordo firmado com a Reclamada. Além disso, o extrato 

apresentado pela própria autora evidencia a não permanência do débito 

nos órgãos de proteção ao crédito. Vale destacar, que o fato de a dívida 

estar prescrita, não impede que a empresa reclamada receba ou efetue 

cobranças. Destarte, diante do frágil conjunto probatório, ante a falta de 

comprovação pela parte autora quanto aos fatos narrados na inicial, os 

pedidos devem ser julgados improcedentes. Nesse sentido: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. COBRANÇA 

EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA PRESCRITA. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE 

POR PARTE DOS RÉUS. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA NÃO IMPEDE O CREDOR 

DE COBRÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE. NÃO COMPROVADA INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO IGUALMENTE DESCABIDA. 

NÃO COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA, QUE SEQUER SERIA 

INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO 

CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71005085162, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-02-2015)” Portanto, não se 

verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte 

da Reclamada, não há que se falar em ocorrência de dano moral, uma vez 

que, ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de 

indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato 

e o dano e a culpa da Reclamada na ocorrência do fato danoso. Posto 

isso, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020607-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020607-70.2019.811.0001 

Reclamante: JORGE CAMPOS DA SILVA Reclamado: BRADESCARD S/A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, porquanto a 

referida se confunde com o mérito e com ele será analisada. Igualmente, 

rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo banco 

reclamado, porquanto os documentos acostados aos autos são 

suficientes para o deslinde da presente ação, não necessitando de prova 

pericial. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o autor indenização por danos 

morais em razão da inserção de seu nome em órgão de restrição de 

crédito promovida pelo Reclamado, ao argumento de que não reconhece o 

débito apontado uma vez que jamais manteve qualquer relação jurídica 

com o mesmo. O Reclamado, em contestação, alega a existência de 

relação jurídica entre as partes e que o débito discutido nos autos é 

proveniente da utilização do cartão de crédito contratado pelo reclamante 

que não foi pago, inexistindo razão para se falar em ato ilícito capaz de 

ensejar reparação por danos morais. A análise dos documentos 

acostados ao processo leva à conclusão de que o Banco Reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do que dispõe o 

art. 373, II, do NCPC e comprovou a existência de relação jurídica, bem 

como que o débito discutido nos autos é proveniente do cartão de crédito 

contratado pelo reclamante que não foi pago. Assim, diante da inexistência 

de ato ilícito do banco Reclamado, não há ser falado em declaração de 

inexistência de débito e sua condenação por danos morais. Corroborando: 
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“Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização 

por danos morais - autora que não se desincumbiu do ônus da prova do 

fato constitutivo do seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos 

autos pelo banco réu de contrato de cartão de crédito assinado pela 

autora inadimplência caracterizada inscrição do nome dos devedores nos 

cadastros de inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar 

a pretendida condenação em danos morais - sentença mantida recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 1 6 3 1 5 2 5 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

0116315-25.2011.8.26.0100, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 30/11/2012).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo autor, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011690-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA CONCEICAO SILVA MESQUITA OAB - MT22998-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019845-54.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

RAFAEL ANDRADE DE SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S E N T E 

N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Inicialmente, afasto a prejudicial de mérito suscitada pelo réu no que tange 

a prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional, para fins de ação 

de indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, passa a fluir da data da ciência do fato gerador da 

pretensão, ou seja, data em que foi realizada a consulta dos dados do 

autor no cadastro de proteção ao crédito. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a reclamante 

indenização por danos morais em razão da inserção do seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 1.715,49 (mil 

setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos) promovido pelo 

reclamado, ao argumento de que desconhece o referido débito. O 

reclamado, por seu turno, alega que a cobrança é referente à cessão de 

crédito de contrato anteriormente firmado pela autora na aquisição de um 

cartão de crédito objeto do contrato nº 04320324920635009, o que torna 

legítima a cobrança e a inserção de seus dados nos cadastros de 

proteção ao crédito uma vez que o reclamante deixou de adimplir os 

valores das faturas. Analisado o processo, verifica-se que o reclamado 

apesar de trazer aos autos documentos comprobatórios acerca da 

cessão de crédito com a instituição financeira, não apresentou contratos 

que comprovem a existência da relação jurídica originária firmada entre a 

reclamante e o banco cedente. Desta feita, diante da ausência de provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado 

do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor 

resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Vale frisar que 

em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do 

serviço por parte do reclamado ao inscrever os dados da reclamante em 

cadastro de proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CESSÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - 

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

RESTRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA JUDICIALMENTE - 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O 

DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Na 

cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da 

apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o 

consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.2- 

No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi 

juntado termo de cessão público, tampouco contrato originário da dívida. 3- 

Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, 

o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.5- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa.6- Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no 

presente caso, uma vez que a negativação preexistente está sendo 

discutida judicialmente.8- Reforma parcial da sentença para incluir o dano 

moral.(Processo nº 1002841-52.2017.8.11.0040, Relator: VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/12/2018, 

Publicado no DJE 14/12/2018). No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Entretanto, em que pese a conduta ilícita da 

reclamada em realizar a negativação indevida, vale frisar que o 

demandante não comprovou o apontamento de seus dados nos órgãos de 

proteção ao crédito, uma vez que não juntou na peça inaugural o extrato 

original capaz de comprovar a ocorrência do evento danoso. Deste modo, 

em demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude 

de inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, não se admite a 

presunção da efetivação do registro negativo. É imprescindível que se 

traga prova cabal do fato alegado, a qual se trata de certidão do órgão 

competente, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os 

documentos necessários a amparar o direito invocado. Por fim, em relação 

ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para 

DECLARAR a inexistência do débito aqui litigado, bem como determinar a 

exclusão definitiva da restrição indevida no valor total de R$ 1.715,49 (mil 

setecentos e quinze reais e quarenta e nove centavos). Intime-se o 

reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/95. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 
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arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015055-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1015055-27.2019.8.11.0001 REQUERENTE: 

ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR REQUERIDO: BANCO BMG S E N T E N 

Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

afasto a preliminar de decadência do direito arguida pela reclamada, uma 

vez que a causa de pedir diz respeito aos descontos em folha de 

pagamento que a autora aduz serem indevidos, sendo que tais descontos 

vem se realizando mês a mês, renovando-se o ato até os dias atuais, não 

havendo que se falar em decadência. De outro norte, cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Vale dizer que o 

julgamento antecipado da causa vertente não representa cerceamento de 

defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega desconhecer os 

valores descontados mensalmente em sua folha de pagamento sob a 

rubrica de cartão de crédito, alegando não ter solicitado qualquer cartão 

perante o reclamado, afirma, porém, que possui apenas contrato de 

empréstimo consignado. Sustenta ainda que os descontos já 

ultrapassaram consideravelmente o valor cheio do empréstimo, entretanto, 

a instituição financeira continua realizando descontos unilaterais sem 

qualquer informação complementar. Assim, pugna pela declaração de 

quitação dos empréstimos contratados com a consequente suspensão 

definitiva dos descontos mensais em seu holerite, bem como a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A seu turno, o reclamado sustenta que não cometeu qualquer 

ilícito, sob o argumento de que a demandante possui contrato de cartão de 

crédito consignado perante o banco, inclusive o qual se encontra em pleno 

andamento e sem irregularidades, não existindo, portanto, razões para 

que a demandante negue conhecimento dos débitos aqui discutidos. 

Pugna, ao final, pela improcedência da ação. Por se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Inicialmente, tenho que não pode 

prosperar a pretensão da reclamante de reconhecimento de cobrança 

indevida dos valores descontados em sua folha de pagamento pelo 

reclamado, pois não demonstrada a alegada fraude ou vício de 

consentimento. A demandante expressamente declara ter firmado um 

contrato de empréstimo consignado com o réu, apenas se insurgindo 

quanto à espécie, pois posteriormente à celebração percebeu que não era 

aquilo que pretendia. Aliás, o reclamado juntou aos autos o Termo de 

Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para 

Desconto em Folha de Pagamento (Id nº 26488826), Proposta de Cartão de 

Crédito Consignado, ambos devidamente assinados pela reclamante, cópia 

de seus documentos pessoais, bem como, comprovantes da 

Transferência Eletrônica Disponível (TED) na conta do autor (Id nº 

26488830), demonstrando assim, relação jurídica entre as partes quanto à 

contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado. Com 

efeito, a prática de oferecer empréstimo consignado ao consumidor por 

meio da rubrica de cartão de crédito, denota a inequívoca vantagem para o 

fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são muito 

superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante 

consignação em folha de pagamento. Contudo, aplica-se ao caso a 

máxima do “venire contra factum proprium non potest” (vedação ao 

comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não 

pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, 

ou seja, alegar que desconhecia a modalidade de empréstimo contratado. 

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos 

caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: 

comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa 

gerada e comportamento contraditório. Ninguém pode comportar-se contra 

as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio 

da boa-fé processual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor 

positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações 

de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os 

padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a 

confiança da outra parte. Corroborando: RECURSO DE APELAÇÃO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

“RMC”. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU 

CIRCUNSTÂNCIA AFIM. Em questão, pretensão da autora de ver declarada 

nula qualquer contratação e cobrança relativa aos descontos com a 

denominação “RMC”, porquanto aduz haver contratado apenas 

empréstimo consignado, sem que, no entanto, invoque condição válida ou 

eficaz de invalidar o quanto acordado em tal sentido. Negócio jurídico 

perfeito, formalizado por pessoas capazes, sobre objeto lícito e na forma 

prevista em Lei. Inexistente irregularidade aferível, não se há que falar em 

reparação de dano moral, já que, ademais, foi apenas tangenciado em 

alegações da inicial. Sentença que desacolhe a pretensão posta e que vai 

integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, 

Nº 70081942740, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 26-09-2019). 

Desta feita, caberia à autora requerer revisão contratual para apurar o 

saldo do mútuo e assim verificar se o que fora pago já é suficiente para 

quitar o contrato, mas não postular o cancelamento deste, porquanto não 

há elementos capazes de macular a relação jurídica firmada entre as 

partes. Aliás, oportuno destacar que a presente ação não se mostra 

viável para tal intento caso fosse, pois haveria necessidade de recálculo 

de taxas e demais encargos contratuais, o que dá à ação a natureza de 

revisional, exigindo a realização de cálculos mais complexos, e, por 

consequência, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais 

Cíveis. Portanto, o provimento jurisdicional no caso está adstrito, não 

somente ao pedido formulado pela parte autora na inicial, mas também à 

causa de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela 

nossa legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição 

inicial. Sob esse enfoque, a improcedência é medida que se impõe, pois 

apesar do modelo de contratação em questão ser reprovável em razão de 

gerar o pagamento infinito, o autor não pode alegar em seu favor falta de 

conhecimento das regras, pois usou de todas as facilidades contratadas. 

A propósito, é o entendimento da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EFETIVA 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNAVEL 

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM 

CONSIGNAVEL DEMONSTRADO – DESCONTOS DEVIDOS - ÔNUS DA 

PROVA DO CONSUMIDOR DE COMPROVAR QUITAÇÃO DOS DÉBITOS - 

DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em que a 

Recorrida informa que pactuou contrato de empréstimo consignado . 

Contudo, após meses de descontos no seu holerite, descobriu que se 

tratava de cartão de crédito com o mínimo consignado , sendo esta 

modalidade não pretendida, posto que extremamente onerosa. Apesar da 

inversão do ônus da prova, tal não exime a consumidora de trazer aos 

autos as provas mínimas de suas alegações, consoante dispõe o art. 373, 

I, do CPC. No caso em análise, tem-se que apesar de a autora informar 
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que não pretendia a contratação da modalidade de cartão de crédito , tal 

se mostrou contrária a provas dos autos, posto que os termos contratuais 

é cristalino em especificar a modalidade do contrato firmado entre as 

partes. Com efeito, vislumbra-se pelo contrato juntado e devidamente 

assinado pela Autora – o qual não é impugnado – que se tratava de cartão 

de crédito , com saque do seu limite, cujo o mínimo da parcela seria 

consignada . Assim, não há que se falar em ilegalidade. Danos materiais e 

morais não configurados, uma vez que os descontos são devidos. 

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos 

iniciais. (N.U 1005510-44.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA 

CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, 

Publicado no DJE 23/07/2019). Dessa feita, o conjunto probatório autoriza 

a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não 

havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco 

reclamado por danos morais. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015431-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAN VINICIUS NASCIMENTO COSTA (REQUERENTE)

THAIANY DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 

despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 27572483), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que parte Autora e parte Ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em problemas enfrentados pelos autores, 

que teriam comprado passagens da ré para realizar o trajeto Rio de 

Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, na data de 29/04/2019, saindo da capital carioca 

às 19h20min, com conexão em São Paulo/SP e chegada em Cuiabá/MT 

prevista para as 23h50min. Sustentam que chegaram em tempo ao 

aeroporto e chegaram a embarcar, contudo, permaneceram com os 

demais passageiros dentro da aeronave por longo período, sendo 

informados, finalmente, que aquele voo havia sido cancelado e os autores 

somente embarcariam novamente no dia seguinte, 30/04/2019, o que 

acarretou um atraso de 14 horas para aportar ao destino final. Salientam 

que a parte ré não prestou qualquer assistência, tendo os autores 

permanecido todo o tempo extra de espera sem receber qualquer auxílio 

por parte da companhia aérea. Assim, pleiteiam indenização pelos danos 

morais que alegam ter sofrido. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré apresentou defesa tempestiva, desprovida de documentos, 

argumentando que voo inicialmente contratado pela parte autora teria 

sofrido alteração em razão de necessidade de manutenção da aeronave, 

sustenta que prestou assistência à parte autora e pugna pela 

improcedência da ação. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em tela, analisando os 

argumentos e documentos apresentados pelas partes, entendo que a Ré 

agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, 

merecendo a reprimenda legal. Ora, quando o consumidor adquire 

passagens aéreas, tem a expectativa de serem prestados serviços de 

qualidade, seja nas informações repassadas pelas empresas, seja no 

transporte propriamente dito, e, principalmente, quanto ao trajeto e horário 

contratados. Cumpre observar que a alegada manutenção de emergência 

da aeronave não retira da empresa ré a responsabilidade de prestar um 

serviço de qualidade aos seus clientes. Ademais, deveria a ré ter 

prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o que não 

foi comprovado. Apesar de existir, de fato, um atraso de 14 horas em 

relação ao voo originalmente adquirido pelos autores, não houve qualquer 

comprovação nos autos de que eles tenham recebido qualquer 

assistência por parte da ré. Assim, pela logística do direito do consumidor, 

e por tudo mais que consta nos autos, entendo que a Ré, ao fornecer 

seus serviços ao consumidor, se compromete pela qualidade dentro 

dessa cadeia da relação de consumo. Em agindo da forma como agiu, a 

Ré cometeu ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou toda a 

dinâmica da relação de consumo, bem como os principais direitos do 

consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, 

informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva 

reparação de dano moral, preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito, consoante acima explanado, praticado pela Ré 

em desfavor da parte Autora. E, analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, vislumbro que a angústia e o desgaste causados na parte 

Autora, a falta de qualidade dos serviços prestados pela Ré, extrapola a 

esfera do mero dissabor, e certamente são considerados danos morais in 

re ipsa. Ora, quando se contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se 

a expectativa de cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao 

contrário, os serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso 

quebra a expectativa, e passa no consumidor a sensação de 

insegurança. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 

previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 

serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 
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aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br) Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e 

o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os 

fatos. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do 

C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. DISPOSITIVO 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes: 1. NO MÉRITO, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela parte Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o 

ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a 

falha na prestação do serviço pela Ré para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de 

danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (12/12/2019), e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015431-13.2019.8.11.0001. REQUERENTE: NATHAN VINICIUS 

NASCIMENTO COSTA, THAIANY DE ARRUDA SILVA REQUERIDO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para 

julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência ID nº 

27572483), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o 

entendimento de que o caso em comento deve ser analisado sob a égide 

do Código de Defesa do Consumidor, já que parte Autora e parte Ré se 

amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor esclarecidos no 

artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, entende a 

jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente entre as 

partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as regras do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. Procedimento do 

Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 19 Out. 2016) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

parte Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do 

ônus probatório, o que desde já OPINO por deferir, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em problemas enfrentados pelos autores, 

que teriam comprado passagens da ré para realizar o trajeto Rio de 

Janeiro/RJ – Cuiabá/MT, na data de 29/04/2019, saindo da capital carioca 

às 19h20min, com conexão em São Paulo/SP e chegada em Cuiabá/MT 

prevista para as 23h50min. Sustentam que chegaram em tempo ao 

aeroporto e chegaram a embarcar, contudo, permaneceram com os 

demais passageiros dentro da aeronave por longo período, sendo 

informados, finalmente, que aquele voo havia sido cancelado e os autores 

somente embarcariam novamente no dia seguinte, 30/04/2019, o que 

acarretou um atraso de 14 horas para aportar ao destino final. Salientam 

que a parte ré não prestou qualquer assistência, tendo os autores 

permanecido todo o tempo extra de espera sem receber qualquer auxílio 

por parte da companhia aérea. Assim, pleiteiam indenização pelos danos 

morais que alegam ter sofrido. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré apresentou defesa tempestiva, desprovida de documentos, 

argumentando que voo inicialmente contratado pela parte autora teria 

sofrido alteração em razão de necessidade de manutenção da aeronave, 

sustenta que prestou assistência à parte autora e pugna pela 

improcedência da ação. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato 

ilícito, dano e nexo causal entre eles. No caso em tela, analisando os 

argumentos e documentos apresentados pelas partes, entendo que a Ré 

agiu de maneira contrária à dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, 

merecendo a reprimenda legal. Ora, quando o consumidor adquire 

passagens aéreas, tem a expectativa de serem prestados serviços de 

qualidade, seja nas informações repassadas pelas empresas, seja no 

transporte propriamente dito, e, principalmente, quanto ao trajeto e horário 

contratados. Cumpre observar que a alegada manutenção de emergência 

da aeronave não retira da empresa ré a responsabilidade de prestar um 

serviço de qualidade aos seus clientes. Ademais, deveria a ré ter 

prestado assistência nos moldes das normas vigentes ao autor, o que não 

foi comprovado. Apesar de existir, de fato, um atraso de 14 horas em 

relação ao voo originalmente adquirido pelos autores, não houve qualquer 

comprovação nos autos de que eles tenham recebido qualquer 

assistência por parte da ré. Assim, pela logística do direito do consumidor, 

e por tudo mais que consta nos autos, entendo que a Ré, ao fornecer 

seus serviços ao consumidor, se compromete pela qualidade dentro 

dessa cadeia da relação de consumo. Em agindo da forma como agiu, a 

Ré cometeu ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois violou toda a 

dinâmica da relação de consumo, bem como os principais direitos do 

consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, 

informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva 

reparação de dano moral, preconizados no artigo 6º, III e VI. Logo, OPINO 

por reconhecer o ato ilícito, consoante acima explanado, praticado pela Ré 

em desfavor da parte Autora. E, analisando o pleito pela reparação de 

danos morais, vislumbro que a angústia e o desgaste causados na parte 

Autora, a falta de qualidade dos serviços prestados pela Ré, extrapola a 

esfera do mero dissabor, e certamente são considerados danos morais in 

re ipsa. Ora, quando se contrata os serviços de transporte aéreo, gera-se 

a expectativa de cumprimento do horário e trajeto contratados. Se, ao 

contrário, os serviços não são prestados com a qualidade esperada, isso 

quebra a expectativa, e passa no consumidor a sensação de 

insegurança. Em casos semelhantes, já decidiu a jurisprudência pátria: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Oferta do serviço sem 

previsão de escala – Atraso de mais de duas horas na partida, seguida de 

conexão com alteração de local de pouso e proposta de embarque do 

consumidor em voo noturno para seu destino final, quando o horário 
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previsto de chegada seria às 7h45 – Alegação de problemas 

meteorológicos não comprovada – Responsabilidade pelo defeito do 

serviço – Inteligência do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor – 

Danos materiais – Ressarcimento do valor despendido com nova 

passagem aérea comprada pelo consumidor para viabilizar chegada em 

seu destino final em horário condizente com seu compromisso social – 

Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor – Dano moral evidenciado pelos desgastes, angústia e 

dissabores experimentados pelo consumidor, que suplantam o mero 

aborrecimento cotidiano – Indenização devida – Montante fixado em 

primeiro grau a título de indenização por danos morais incondizente com a 

condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do 

dano – Valor da indenização reduzido para R$ 5.000,00 – Recurso a que 

se dá parcial provimento." (FONTES, Mauricio Ferreira. Recurso inominado 

n. 1002507-06.2017.8.26.0297. J. em 17 Nov. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br) Nesses moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e 

o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), está fartamente demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os 

fatos. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do 

C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. DISPOSITIVO 

Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar 

as versões dos fatos trazidas por ambas as partes: 1. NO MÉRITO, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pela parte Autora, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte autora, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o 

ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a 

falha na prestação do serviço pela Ré para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, a título de 

danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde a citação (12/12/2019), e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1010230-40.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANDREA NUNES BORGES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. O presente feito versou acerca de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora em desfavor ao Réu. Após o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, houve prolação de projeto de sentença, 

por esta. juíza leiga (Mov. 26594802), no qual OPINOU-SE pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, com a declaração de inexistência 

do débito questionado, e condenação do Réu ao pagamento de 

indenização por danos morais, na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) O aludido projeto foi devidamente homologado pela Douta 

Magistrada. Não obstante a interposição do Recurso Inominado, pelo Réu, 

à Mov. 27498458, as partes manifestaram, à Mov. 29042359, informando a 

composição amigável da contenda. Na ocasião, o Réu já manifestou, 

expressamente, pela desistência do recurso outrora interposto. Observo 

que o advogado da Autora, cuja conta foi indicada para o recebimento do 

valor acordado, detém poderes para transigir, receber e dar quitação, 

consoante procuração de Mov. 24491701. Da mesma forma, o advogado 

do Réu, que firmou o termo de acordo, também tem poderes para transigir, 

consoante procuração de Mov. 26003576, p. 26. Pois bem. Certo é que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas 

e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

com a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 

Dessa feita, no caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada obsta 

a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, e possui a eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código 

de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes na minuta 

apresentada à Mov. 29042359, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Em consequência, OPINO por homologar o pedido de desistência do 

Recurso Inominado, formulado pelo Réu, nos termos do artigo 998 do 

CPC/15 Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, 

proposta pela Autora em desfavor ao Réu. Após prolação de projeto de 

sentença, por esta juíza leiga (Mov. 26402890), devidamente homologado 

pela Douta Magistrada, e após interposição de Recurso Inominado, pelo 

Réu (Mov. 27380832), com as devidas contrarrazões (Mov. 27499328), as 

partes manifestaram, em conjunto, aos autos, à Mov. 28008946, 

informando a composição amigável da contenda. O acordo está 

devidamente assinado pela advogada da Autora, e pelo advogado do Réu, 

ambos com poderes de transigir (Mov. 23026224, p. 03 e 24824433, p. 

03). Ademais, os valores à título de acordo já foram depositados 

judicialmente, à Mov. 29010125, não havendo qualquer óbice para 

homologação. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem 

a finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se 

ao espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, e nada 

obsta a homologação da transação celebrada nos autos. Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes à Mov. 28008946, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em consequência, OPINO 

PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. E, uma vez demonstrado o 

depósito do valor acordado (Mov. 29010125), OPINO por deferir o pedido 

por sua liberação, e por determinar a adoção das providências 

necessárias à expedição do competente alvará, em nome da advogada da 

Autora, em observância dos dados bancários de Mov. 28932850. 

Consequentemente, OPINO por julgar prejudicado o Recurso Inominado 

interposto pelo Réu, à Mov. 27380832. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018823-58.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ENIOMAR MIRANDA DE OLIVEIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do 

valor almejado em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência 

o Autor pretende declarar (R$ 376,61). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 10.376,61 (dez mil e trezentos e setenta e seis reais e 

sessenta e um centavos). DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se 

que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido 

pelo “SPC BRASIL”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que 

o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pelo Autor, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência da dívida que 

culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré, no valor de R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e 

sessenta e um centavos), bem como reconhecer os danos morais 

sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 28797881), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 29012032), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito. Impugnação apresentada à Mov. 

29017749. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a 

Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Observo que o Autor nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

o Autor era possuidor de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pelo 

Autor. Bastou-se em apresentar faturas unilaterais, que sequer 

representam o valor negativado. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 
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4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 376,61 

(trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado do presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido (R$ 376,61 - Contrato 0000899953079359 – Incluído em 

23/08/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 376,61 (trezentos e setenta e 

seis reais e sessenta e um centavos), lançada em 23/08/2019, mediante 

SERASA JUD (Mov. 26622484), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção 

ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao 

Autor, posto que expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e tolhe 

o seu direito ao crédito, passando ao mercado de consumo, de maneira 

geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. 

Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: DANO 

MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência 

de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, neste caso, entendo que 

não há os requisitos para a incidência da súmula 385 do STJ. Isso porque 

a Ré apresentou, apenas e tão somente, um trecho de um documento 

genérico, no qual constaria, em tese, uma negativação anterior. No 

entanto, no aludido documento sequer há a identificação do órgão 

expedidor. Não é, portanto, hábil à subsidiar o afastamento dos danos 

morais. Nesses moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal 

necessário está fartamente demonstrado com a negativação indevida que 

se paira sob o nome do Autor, que expõe sem que, contudo, a Ré 

obtivesse êxito em demonstrar a sua pertinência, razão pela qual OPINO 

por deferir o pleito pelos danos morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 

do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência 

de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe 

ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. E, adstrita aos pedidos iniciais, OPINO por 

arbitrar a indenização na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob 

esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por fixar o valor da 

causa em R$ 10.376,61 (dez mil e trezentos e setenta e seis reais e 

sessenta e um centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação 

apresentado pelo Autor, bem como quanto à questão da ausência de 

tentativa de solicitação prévia, e suposta ausência de interesse de agir. 3. 

OPINO por declarar a inexistência da dívida ora discutida, no valor de R$ 

376,61 (trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). 4. 
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OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado do 

presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 

376,61 - Contrato 0000899953079359 – Incluído em 23/08/2019), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 376,61 (trezentos e setenta e seis reais e 

sessenta e um centavos), lançada em 23/08/2019, mediante SERASA JUD 

(Mov. 26622484), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (23/08/2019 – Mov. 

26622484) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 8. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em 

demonstrar o vínculo contratual propriamente dito, sequer a legitimidade da 

negativação questionada, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré 

no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má fé e ato 

atentatório à dignidade da justiça. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017145-08.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LEANDRO PRADO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração da inexistência do débito no valor de 

R$ 304,18 e indenização por dano moral no valor de R$ 19.960,00. Pelo 

artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação 

de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória 

de ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, 

qual seja, R$ 19.960,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º 

do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em 

R$ 20.264,18. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL Vê-se que a Ré se 

manifestou acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual 

alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, verifica-se 

que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

bem como que não há controvérsia acerca da negativação do nome da 

parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Portanto, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela ré à defesa. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico 

que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

28287431), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega o Autor ter sido surpreendido com negativação 

em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 304,18, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos 

autos qualquer documentação que pudesse evidenciar o vínculo 

supostamente existente entre elas. Consequentemente, entendo que a 

parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do 

CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que 

subsidiou a negativação, principalmente quando o Autor negou a exigência 

de vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pelo Autor, ou 

qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da 

negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 304,18, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que o réu tome 

as providências necessárias no sentido de retirar o nome do autor dos 

cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a 

retirada da negativação aqui discutida, no valor acima apontado, caso o 

réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos 

danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a sentimentos 

como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à 

negativação infundada, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua 

falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: DANO 

MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência 

de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 
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prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.264,18. 2. OPINO por 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à defesa. NO 

MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 304,18, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. OPINO por determinar que o réu tome as providências 

necessárias no sentido de retirar o nome do autor dos cadastros 

restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o 

faça. 7. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (07/10/2019) e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018270-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018270-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PETERSON ALAN RODRIGUES SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR O Réu suscita preliminar de falta de interesse de agir, 

por entender que não há demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 

do CPC, deixa claro que, “para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado 

numa “situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um 

dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de 

autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de 

Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) 

Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora suplica a intervenção 

judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a conduta 

supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há dispositivo legal 

que obrigue a parte Autora a esgotar todos os meios administrativos antes 

de ingressSar com a contenda, sob pena de ferir o direito constitucional 

do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. 

Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse de agir. INÉPCIA DA 

INICIAL - DO EXTRATO E COMPROVANTE DE ENDEREÇO Tem-se que a Ré 

se manifestou, também, acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. A ré, ainda, manifestou-se acerca do 

comprovante de endereço apresentado pela parte autora. Contudo, vê-se 

que o Réu não apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, 

além do que observo que o autor firmou declaração de residência. Assim, 

OPINO por considerar os documentos juntados pela parte autora e, por 

conseguinte, REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela 

parte ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, 

verifico que ele se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 28541341), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega o Autor ter sido surpreendido com negativação 

em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 348,59, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas 

telas sistêmicas, sobre as quais a jurisprudência já reconheceu que “são 

documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova 

da existência de relação jurídica entre as partes.” ((N.U 

1001836-06.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). Consequentemente, entendo que a parte Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando o Autor negou a exigência de vínculo 

entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pelo Autor, ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, 

razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 
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esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 348,59, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua 

o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao 

débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, 

sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à 

conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por rejeitar as 

preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial arguidas pela 

parte ré à defesa. NO MÉRITO: 2. OPINO por reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela 

procedência dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR 

A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 348,59, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO por determinar que a ré 

exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 5. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 

6. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na 

modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor 

justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão do nome 

da parte autora nos cadastros restritivos de crédito) e a correção 

monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019639-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ALEXANDRINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAILDO LEITE ARAUJO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019639-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARLENE ALEXANDRINA DE ARRUDA REQUERIDO: 

VAILDO LEITE ARAUJO - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

observa-se que as partes transigiram (ID nº 28882643) e a quitação será 

realizada diretamente em conta indicada pela parte credora. Portanto, para 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, 

por sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018118-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA OAB - MT22925/O (ADVOGADO(A))

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT12929-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018118-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTO DE SOUZA COSTA REQUERIDO: UNIODONTO DE 

MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, 

pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 

nº 28559724) sobre a necessidade de realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de outras provas, reportaram-se à 

contestação e impugnação. A parte autora pleiteou, em sua impugnação, a 

designação de audiência para oitiva de testemunhas, sem mencionar quais 

pontos pretende esclarecer com a realização de tal prova. Entendo que a 
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realização de audiência de instrução e julgamento se mostra 

desnecessária, haja vista que o ponto controvertido da demanda reside no 

fato de o autor não ter conseguido atendimento na rede de dentistas 

credenciada da ré, o que somente pode ser comprovado através de prova 

documental. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, em que a parte autora alega, em síntese, que, no dia 

19/08/2019, no período matutino, buscou atendimento odontológico junto a 

empresa Ré, em razão de fortes dores que passou a sentir no dente, onde 

foi atendido e submetido ao procedimento de remoção e recolocação de 

restauração do dente nº 26, tendo recebido receita para administração de 

medicação em domicílio. Sustenta que, ainda naquele dia 19/08/2019, no 

período noturno, continuou sentindo intensas dores e novamente buscou o 

plantão da Ré, quando mais uma vez foi atendido com a execução do 

mesmo procedimento realizado no período matutino, sendo que passou a 

noite com fortes dores. Continua narrando que buscou novamente a 

empresa Ré para uma nova consulta com urgência, sem êxito, sob a 

justificava de que os profissionais só tinham a disponibilidade para 

atendê-lo no mês seguinte. Sustenta que tentou entrar em contato com os 

profissionais credenciados da ré, a fim de obter uma consulta de urgência, 

o que não foi possível, conforme documento que afirma acompanhar a 

inicial. Assim, informa que no dia 20/08/2019 buscou profissional 

particular, tendo sido submetido a tratamento de canal, pelo qual pagou a 

quantia de R$ 600,00. Em razão dos fatos acima narrados, pugna por 

reparação material e moral. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, porém, optaram em prosseguir com a 

demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR 

nesta oportunidade, em favor da parte Autora, com fulcro no art. 6º, VIII do 

CDC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, 

a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. Neste diapasão, em que pese o relato da parte autora, de fato 

a mesma não comprovou a impossibilidade de conseguir um profissional 

credenciado pela ré para a realização do procedimento que necessitava. 

Verifica-se, pelos prontuários de atendimento juntados pelo próprio 

demandante (ID nº 26460461) que, nos dois momentos em que o autor foi 

atendido pelos profissionais da emergência da parte ré, em 19/08/2019, foi 

orientado a procurar um profissional para a realização de um possível 

procedimento de canal no dente em que estava sentindo dor. Em que pese 

o autor mencionar na inicial que tentou conseguir uma consulta de 

urgência com os profissionais credenciados da parte ré, não há qualquer 

comprovação neste sentido. Ainda, não há qualquer comprovação, sequer 

menção, de que o autor tenha, após as suas supostas tentativas 

frustradas, entrado em contato com a ré para que esta providenciasse um 

profissional credenciado a fim de lhe atender em caráter de urgência. Não 

há, assim, comprovação mínima dos fatos alegados na inicial, não 

havendo comprovação de falha na prestação de serviço ou de qualquer 

ato ilícito praticado pela ré. Neste sentido, entendo que a parte ré não pode 

ser obrigada a ressarcir os valores dispendidos pelo autor com o 

tratamento particular se o autor não a procurou para que esta pudesse 

disponibilizar o tratamento através da rede credenciada. Assim entende a 

jurisprudência: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO 

CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. 

Dispõe o artigo 373, incisos I e II, do CPC/15, incumbir ao autor o ônus da 

prova referente ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. II. 

Na hipótese, o apelante não colacionou nenhum indício probatório apto a 

comprovar as suas alegações exordiais, seja da solicitação de marcação 

de consulta ou mesmo da suposta negativa de cobertura pelo Plano de 

Saúde, elementos essenciais para desincumbir-se de seu ônus probatório, 

notadamente no caso dos autos, em que não fora excepcionalizada a 

distribuição ordinária do artigo 373, do CPC/15. III. Recurso conhecido e 

desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Desembargadores desta Câmara Cível, por unanimidade, 

conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. 

Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 

00564682620138080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 24/07/2019) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 

CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE 

AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO NA RECUSA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 

373, I, DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO. I - A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente 

possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a 

parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas 

alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil; II - feito que carece de prova suficiente capaz de evidenciar a 

alegada negativado plano de saúde em relação à autorização para a 

realização do procedimento médico, pelo que não há que se falar em 

qualquer falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável; 

III - apelo não provido. (TJ-MA - AC: 00441242720148100001 MA 

0397032018, Relator: CLEONES CARVALHO CUNHA, Data de Julgamento: 

25/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) DIREITO CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO. 

OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA. CADEIA DE 

FORNECEDORES. INTERNAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Arelação 

jurídica existente entre os litigantes encontra-se submetida às normas do 

Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, já está pacificado o 

entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado 

nº 469 de sua Súmula, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Por se tratar de relação 

de consumo, a administradora do plano de saúde é parte legítima para 

responder por eventuais danos causados ao consumidor, eis que faz 

parte da cadeia de fornecedores. 3. Não há comprovação nos autos de 

que a apelada/ré não tenha disponibilizado clínica credenciada para o 

tratamento da paciente, apenas de que este tenha escolhido outra clínica, 

não podendo proceder pedido de ressarcimento com despesas nesse 

sentido. 4. Não se desincumbiu o apelante/autor do ônus que lhe cabia 

quanto à comprovação do direito alegado neste particular, nos termos do 

art. 333, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 

20150110164196, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

12/02/2016 . Pág.: 273) RECURSO INOMINADO. PLANO ODONTOLÓGICO. 

PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TELA JUNTADA PELA 

RÉ QUE NÃO COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO, MAS SIM 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO 

COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Ante o exposto, esta 2ª Turma Recursal - DM92 resolve, 

por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Elisangela Fischer 

Cararo, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Não-Provimento nos 

exatos termos do vot (TJPR - 2Âª Turma Recursal - DM92 - 

0002227-13.2016.8.16.0088/0 - Guaratuba - Rel.: James Hamilton de 

Oliveira Macedo - - J. 13.03.2017) (TJ-PR - RI: 000222713201681600880 

PR 0002227-13.2016.8.16.0088/0 (Acórdão), Relator: James Hamilton de 

Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 13/03/2017, 2Âª Turma Recursal - 

DM92, Data de Publicação: 13/03/2017) Da análise do processo e dos 

documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pela parte 

demandante e a conduta da demandada. Assim sendo, entendo que a 

improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e 

jurídicas apresentadas por ambas as partes: 1. No MÉRITO, OPINO por 

DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. 2. 

Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos feitos na inicial. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 
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Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019219-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019219-35.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LUCIENE APARECIDA DA SILVA ARRUDA Polo Passivo: VIVO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “Crednet Ligth”, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

DE SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pela Autora, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência da dívida 

que culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

à pedido da Ré, no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e 

sete centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28837719), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29033712), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito. Impugnação não apresentada, embora a 

Autora tivesse ciência do prazo e importância de tal manifestação. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade 

de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Observo que a Autora nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome da Autora. (Mov. 29033713) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 
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SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 89,97 

(oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado do 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 

89,97 – Contrato 0283555882 – Incluído em 10/09/2016), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), 

lançada em 10/09/2016, mediante SERASA JUD (Mov. 26749111), caso a 

Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito 

pela reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome e 

imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado. E, adstrita aos pedidos iniciais, OPINO por 

arbitrar a indenização na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob 

esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da 

versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar a 

irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação apresentado pela 

Autora, bem como quanto à questão da ausência de tentativa de 

solicitação prévia, e suposta ausência de interesse de agir. 2. OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 89,97 

(oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). 3. OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado do presente. 4. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 89,97 – Contrato 

0283555882 – Incluído em 10/09/2016), no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

89,97 (oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), lançada em 

10/09/2016, mediante SERASA JUD (Mov. 26749111), caso a Ré não o 

faça. 6. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela 

Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (10/09/2016 – Mov. 26749111) e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado. 7. Por fim, não 

tendo a Ré logrado êxito em demonstrar o vínculo contratual propriamente 

dito, sequer a legitimidade da negativação questionada, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto formulado à defesa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015459-78.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: BRUNO MIRANDA DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA De início, resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 
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pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência dos débitos nos valores de R$ 115,58 e R$ 

36,43 e indenização por dano moral no valor de R$ 34.930,00. Pelo artigo 

292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação de 

pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de 

ambos os pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual 

seja, R$ 34.930,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do 

CPC, OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-la em R$ 

35.082,01. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL A ré se 

manifestou à defesa sustentando que o autor não juntou comprovante de 

residência em seu nome, tendo juntado documento em nome de terceiro, 

contudo o autor juntou à inicial as faturas encaminhadas pela própria ré 

para a sua residência, sendo que as faturas juntadas com a defesa 

possuem o mesmo endereço. Além disso, não existe nos autos qualquer 

documento em nome de terceiros. Além disso, a ré se manifestou acerca 

do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não ser 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, verifica-se que o autor 

juntou à inicial exatamente o documento extraído dos órgãos oficiais. 

Assim sendo, OPINO por aceitar os documentos juntados pela parte autora 

para todos os fins processuais, REJEITANDO a preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela ré à contestação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

27575028), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e 

Indenização por Danos Morais. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, porém optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão deferida à Decisão de ID nº 26184932 OPINO 

por RATIFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. Alega a parte Autora que foi cliente da 

ré e que teria mudado de endereço em dezembro de 2017, quando 

solicitou a transferência dos serviços para sua nova residência. Aduz 

que, embora tenha entrado em contato inúmeras vezes, informando 

diversos números de protocolo à inicial, a ré não efetivou a transferência 

dos serviços para no novo endereço, pelo que a parte autora solicitou, 

então, o cancelamento do contrato. Sustenta que, não obstante os fatos 

acima, a ré emitiu faturas cobrando pelo serviço que teria supostamente 

oferecido após a data do pedido de transferência não atendido. Assim, 

requer a declaração de inexistência dos débitos negativados e 

indenização por danos morais. No caso em tela, tem-se que a Ré, na 

oportunidade defensiva, nada manifestou sobre as alegações da parte 

autora com relação aos diversos pedidos de transferência de endereço e 

cancelamento efetivados, tampouco demonstrou qualquer fato que 

pudesse modificar o direito postulado na inicial. Consequentemente, 

entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, 

II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer subsídio que 

demonstrasse a efetiva prestação de serviços à parte Autora ou que esta 

não tivesse solicitado a transferência de endereço e o cancelamento do 

serviço. Assim, a Ré não demonstrou, tampouco alegou, qualquer fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora, 

ou qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência das 

cobranças, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$115,58 e R$ 36,43, 

totalizando R$ 152,01 bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00. OPINO também 

por RATIFICAR a tutela antecipada deferida à Decisão de ID nº 26184932, 

tornando-a definitiva. No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao requerer tantas vezes o cancelamento do serviço e, além de 

não ser atendida, ser cobrada pelo serviço que pretende ter cancelado, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. No que tange à quantificação do dano moral, insta ressaltar que 

não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento 

incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelo extrato juntado com a inicial. Assim sendo, a existência de 

inscrição posterior também deve sopesar no momento da fixação do dano 

moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- 

PJE- RP Or igem:Juizado Especia l  Cível  de Campo 

VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos e, 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico. No 

que tange ao pedido contraposto feito na defesa e o pedido de 

condenação da parte reclamante em litigância de má-fé, OPINO por 

indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso 

posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por 

ambas as partes, OPINO por: 1. CORRIGIR de ofício, do valor da causa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 486 de 716



para fixá-la em R$ R$ 35.082,01. 2. RECONHECER a relação de consumo 

entre as partes, e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em 

favor da parte Autora à decisão de ID nº 26184932. 3. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS NOS VALORES DE R$115,58 e 

R$ 36,43, totalizando R$ 152,01 bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00. 

4. RATIFICAR a tutela antecipada deferida à Decisão de ID nº 26184932, 

tornando-a definitiva. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-lo 

no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 

2.000,00, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (14/05/2018) e a correção monetária, a 

partir desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017563-43.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: OSLANE CARVALHO COSTA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a 

este título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora 

pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 95,15 e 

indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI 

do CPC, o valor da causa na ação em que haja cumulação de pedidos, 

deve ser a somatória de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os 

pedidos é diferente do valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 

10.000,00. Assim, diante do que determina o artigo 292, §3º do CPC, 

OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.095,15. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA PRELIMINAR ARGUIDA - INÉPCIA DA 

INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de 

endereço da parte autora, que teria sido apresentado sem demonstrar o 

primeiro nome do titular. Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar 

de inépcia da inicial arguida pela ré. DA JUNTADA DE DOCUMENTO 

SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa um relatório de chamadas que 

teriam sido originadas pelo autor e que, dada a natureza do documento, 

que teriam informações relativas aos valores cobrados da parte autora, 

pugna que o juízo decida se o documento será arquivado em pasta 

própria, passível de consulta apenas pelas partes e seus advogados, ou 

se o processo tramitará em segredo de justiça. Analisando referido 

documento, não entendo que seja o caso de arquivá-lo em pasta própria, 

tampouco de decretar a tramitação do feito em segredo de justiça. 

Primeiramente, porque as informações de valores cobrados da parte 

autora não constitui quebra de sigilo de suas informações. Além disso, no 

referido documento não consta, sequer, o nome e o número de documento 

da parte, não havendo qualquer outro documento nos autos que, de fato, 

relacione o documento à pessoa do autor. Assim sendo, OPINO por 

indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo 

o caso, também, de se arquivar o documento em pasta própria. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 

nº 28285030) sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas, reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, no valor de R$ 95,15, cuja origem aduz desconhecer. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade 

civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No 

caso em tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou 

êxito em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe 

apenas documentos produzidos unilateralmente e telas sistêmicas, sobre 

as quais a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Da análise dos 

fatos, vê-se que a defesa da parte Ré não está acompanhada de provas 

robustas que subsidiem o vínculo contratual e o débito negativado, não 

tendo a ré apresentado qualquer documento aonde constasse a 

assinatura da Autora em contratações, sequer a origem do valor 

negativado. Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus 

que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado 

aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando a parte Autora negou a existência do débito 

negativado. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela parte Autora ou qualquer argumento 

forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela 

qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 95,15, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, nos valores 

acima indicados, caso a ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

No que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 
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Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à quantificação 

do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Ademais, há que se ressaltar que a parte autora 

possui débitos posteriores, conforme se denota pelo extrato de ID nº 

26340120. Em que pese a autora mencionar que propôs ação discutindo o 

outro débito constante no extrato acima mencionado, não há qualquer 

comprovação nos autos neste sentido. Assim sendo, a existência de 

inscrição posterior também deve sopesar no momento da fixação do dano 

moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 1001364-58.2017.8.11.0051- 

PJE- RP Or igem:Juizado Especia l  Cível  de Campo 

VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.095,15. 

2. OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial. 3. OPINO por 

indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo 

o caso, também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré em 

pasta própria. 4. No mérito, OPINO por reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da 

parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO pela 

procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DS DÉBITO NO VALOR DE R$ 95,15, bem 

como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena 

de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que 

a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 7. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, nos valores acima indicados, mediante 

SERASA JUD, caso a ré não o faça. 8. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(24/05/2016) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz e Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016303-28.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSILENE PADILHA DE AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA JUNTADA DE DOCUMENTO 

SIGILOSO Vê-se que a ré junta à defesa um relatório de chamadas que 

teriam sido originadas pela parte autora e que, dada a natureza do 

documento, que teriam informações relativas aos valores cobrados da 

parte autora, pugna que o juízo decida se o documento será arquivado em 

pasta própria, passível de consulta apenas pelas partes e seus 

advogados, ou se o processo tramitará em segredo de justiça. Analisando 

referido documento, não entendo que seja o caso de arquivá-lo em pasta 

própria, tampouco de decretar a tramitação do feito em segredo de justiça. 

Primeiramente, porque as informações de valores cobrados da parte 

autora não constitui quebra de sigilo de suas informações. Além disso, no 
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referido documento não consta, sequer, o nome e o número de documento 

da parte, não havendo qualquer outro documento nos autos que, de fato, 

relacione o documento à pessoa da autora. Assim sendo, OPINO por 

indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo 

o caso, também, de se arquivar o documento em pasta própria. 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A ré 

se manifestou à defesa, argumentando que a autora reatou ter entrado em 

contato com a demandada para tentar solucionar administrativamente a 

questão, entretanto não teria informado qualquer número de protocolo de 

atendimento, inexistindo prova mínima do alegado. Em razão disso, pugna 

pelo indeferimento da petição inicial. Não merece prosperar a preliminar, 

uma vez que, primeiramente, a ausência de provas das alegações iniciais 

ensejaria a improcedência dos pedidos e não à extinção precoce do 

processo e, ainda, não existe obrigação legal da parte autora em tentar 

resolver o conflito administrativamente antes de ingressar com a presente 

ação. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – EXTRATO Vê-se que a ré se 

manifestou, ainda, acerca do comprovante de endereço apresentado pela 

parte autora, que não estaria em seu nome. Contudo, vê-se que Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse. Além disso, 

verifico que a parte autora firmou declaração de residência. Assim sendo, 

OPINO por aceitar os documentos juntados pela parte autora para todos 

os fins processuais, REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida 

pela ré à contestação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas sobre a realização de audiência de instrução e 

julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 28178708), 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em apertada síntese, afirma 

a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, requerendo a declaração de inexistência do débito 

e indenização moral, afirmando desconhecer a origem do débito 

negativado. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentos que comprovam a contratação e a utilização dos serviços. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, está patente a hipossuficiência 

do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque suas assertivas se caracterizam como fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos Proposta de Adesão com assinatura da autora, além de seus 

documentos pessoais e faturas inadimplidas que demonstram a utilização, 

pela parte autora, dos serviços prestados pela ré. Comprovou, portanto, a 

existência da relação jurídica e do débito negativado. Em que pese a 

autora ter alegado, em impugnação, que o número do contrato 

apresentado pela parte ré diverge do número do contrato constante na 

negativação aqui discutida, não houve comprovação de pagamento do 

débito existente. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que 

a dívida procedeu da utilização, pela parte autora, dos serviços da parte 

reclamada. Outrossim, a parte autora nega a existência de débito, o qual, 

entretanto, foi comprovado pela ré. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em declaração de inexistência de débito e existência de dano moral 

indenizável. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o 

reconhecimento da exigibilidade dos débitos negativados, em face de 

inadimplência da parte Reclamante. Assim sendo, estando comprovada a 

relação jurídica entre as partes e, não tendo o reclamante logrado êxito em 

desconstituir os fatos e documentos apresentados com a defesa, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada, 

reconhecendo-se como devida a importância discutida nesta lide, objeto 

da negativação, qual seja, R$ 137,76. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte ré 

pretende a condenação da parte autora em litigância de má-fé, em razão 

desta ter supostamente negado a existência da relação jurídica entre as 

partes, o que teria sido desmentido pelo réu à defesa. Contudo, a parte 

autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, somente do 

débito. Assim, entendo que não se encontra comprovada nos autos 

qualquer conduta tipificada nos arts. 80 e 81 do CPC, motivo pelo qual 

OPINO pelo indeferimento do pedido de condenação da parte autora em 

litigância de má-fé. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. INDEFERIR o 

pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo o caso, 

também, de se arquivar qualquer documento juntado pela ré em pasta 

própria. 2. REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial arguidas pela ré à 

contestação. 3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 4. JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto para 

declarar exigível o débito inserido no SPC no valor de R$ 137,76, devendo 

incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação (11/11/2019). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017162-44.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA DA SILVA CHORES REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

de inexistência de débito no valor de R$ 166,03 e indenização por dano 

moral no valor de R$ 19.960,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da 

causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória 

de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do 

valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 19.960,00. Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.126,03. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 489 de 716



Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Antes de se adentrar ao mérito 

da contenda, é fato que a parte ré arguiu a necessidade de realização de 

perícia grafotécnica no contrato apresentado com a defesa, o que 

afastaria a competência do juizado especial para o deslinde da presente. 

Entendo desnecessária a realização de perícia, haja vista que a autora 

não nega a existência de relação jurídica com a parte ré, tampouco 

impugna a assinatura aposta no contrato objeto da lide. OPINO, assim, por 

REJEITAR a preliminar de incompetência arguida na defesa. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28299639), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO SANTANDER S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos Proposta de Abertura de Conta Corrente e Contratação de Crédito 

com assinatura da parte autora, além de ter colacionado à sua defesa a 

fatura inadimplida pela autora que deu ensejo à negativação aqui discutida, 

demonstrando a utilização, pela autora, dos serviços prestados pela ré. 

Comprovou, portanto, a existência da relação jurídica e do débito 

negativado. Em sua impugnação, a autora afirma que a parte ré não teria 

juntado qualquer documento assinado pela autora relativo ao débito aqui 

discutido, contudo, não impugnou a fatura constante no corpo da defesa 

apresentada pela parte demandada, tampouco comprovou o seu 

pagamento. Em análise minuciosa da documentação é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, 

a parte autora nega a existência do débito, o qual, entretanto, foi 

comprovado pela parte ré. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em declaração de inexistência de debitou ou existência de dano 

moral indenizável. DISPOSITIVO Posto isso, 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 20.126,03. 2. Opino por 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à defesa. 3. 

Opino também pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016492-06.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HELOISA WYDLER DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA De início, evidencia-se que o valor 

dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 380,97 e indenização por dano 

moral em valor a ser arbitrado pelo juízo, sendo que utiliza como critério 

para valoração do dano um acórdão que fixou a indenização em 100 

salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em 

que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa 

apontado na inicial, qual seja, R$ 380,97. Além disso, a parte autora está 

representada por advogado, e, tendo deixado o valor do dano moral ao 

arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao serem indagada sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28214100), requereu o julgamento antecipado 

da lide e a parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos morais em a 

parte autora afirma que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente, afirmando desconhecer a existência do débito 

negativado e negando a existência de contrato com a parte ré. Diante 

disso, ingressa com a presente demanda visando, além da declaração de 

inexistência do débito, indenização moral. A parte requerida, por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte reclamante contraiu 
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dívida inadimplida e acostou aos autos o áudio que comprova a 

contratação dos serviços da ré e as faturas inadimplidas que deram 

origem à negativação aqui discutida. A parte autora, em sua impugnação, 

ressalta a inexistência de contrato assinado entre as partes, contudo não 

há impugnação acerca dos áudios juntados com a defesa, tampouco com 

relação às faturas que a incorporam. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque suas assertivas caracterizam fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

A empresa reclamada juntou aos autos farta documentação comprovando 

a existência da relação jurídica e do débito, sendo que, como já dito em 

linhas anteriores, os áudios e as faturas juntadas não foram impugnados. 

Em análise minuciosa da documentação e dos áudios, é clarividente que a 

dívida procedeu da utilização dos serviços da parte reclamada. Desta 

forma, restando comprovada a existência do débito, bem como a sua 

inadimplência, uma vez que a autora não apresentou comprovante de 

pagamento dos valores devidos, não há que se falar em negativação 

indevida e, consequentemente, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável. DA 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora aduz em sua inicial que desconhece 

o débito negativado, negando a existência de contrato entre as partes, 

tendo restado comprovado nos autos a existência da relação jurídica e do 

débito negativado. É evidente que a parte demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis desta 

situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

CPC, que ora OPINO arbitrar em 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 

1. OPINO por corrigir, de ofício, o valor da causa para fixá-lo em R$ 

39.920,00. 2. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 3. Ainda, OPINO CONDENAÇÃO da parte 

reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e 

honorários do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus 

advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018474-55.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANTONIO MAGNO RIBEIRO DA SILVA Polo Passivo: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA Apesar da irresignação do Réu, o artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA PERÍCIA SUSCITADA EM 

IMPUGNAÇÃO À impugnação, a Autora suscita suposta necessidade de 

perícia grafotécnica no contrato apresentado à defesa, o que afastaria a 

competência do juizado especial para o deslinde da presente. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATOS. 

ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. TESES CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri. Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. 

J. em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) 

Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DA ANÁLISE DO MÉRITO Superadas essas nuances, 

verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega o Autor ter sido 

surpreendido com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 847,10 (oitocentos e quarenta e sete reais e dez centvos), o 

que seria indevido, posto que nega a existência de vínculo contratual com 

o Réu. Sendo assim, o Autor veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, 

justamente para declarar a inexistência do débito, e obter o 

reconhecimento dos danos morais, com a baixa da negativação. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso, os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se deixar claro que “a 

inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o 

autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, 

Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra fundamento num 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e o Réu, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 

12), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir 

com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28749261), o Réu, alega 

inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da 

cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a 

devida assinatura do Autor, idêntica à aposta na documentação 

apresentada à inicial (Mov. 28749263), e uma série de faturas em nome do 

Autor, inclusive representativa do valor negativado (Mov. 28749262, p. 
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28). Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do 

CPC/15. Importante consignar que após a contestação, o Autor pleiteou 

pela realização de perícia grafotécnica, o que já foi indeferida 

anteriormente. Atento para a controversa firmada pelo próprio Autor à 

impugnação, pois, ao mesmo tempo em que pleiteia pela realização da 

perícia grafotécnica na assinatura aposta no contrato apresentado pelo 

Réu, insinua que o Réu não teria anexado aos autos contrato que 

comprovasse o vínculo. Tal conduta demonstra o caráter genérico da 

impugnação. Entendo que, apesar dos argumentos sustentados pela 

Autora, é incontroversa existência do vínculo contratual, bem como do 

débito que subsidiou a negativação. Pois bem. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se 

que apesar da inclusão dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao 

crédito, ser fato incontroverso, somente representa um exercício regular 

de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe 

assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em 

indenização, posto que restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que de fato, o Autor contratou os serviços do Réu, 

sendo a negativação devida, principalmente quando o Autor não 

demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pelo Autor. E nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, muito 

menos indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. E, 

conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade não pode ser atribuída 

ao Réu. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos observar, por fim, que 

resta clara a alteração dos fatos, já que o Autor tenta indicar a 

inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados nos presentes 

autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida 

necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. Ressalta-se 

que, não obstante a gratuidade do trâmite processual perante os juizados 

especiais, o reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação 

do vencido em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO por indeferir o 

pedido de perícia grafotécnica, formulado pelo Autor, à impugnação. 2. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus probatório em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 3. Comprovada a existência do vínculo contratual, bem como a 

legitimidade da negativação, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito, e 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do AUTOR por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor da causa, consoante art. 81, caput do 

CPC. 5. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas 

processuais, conforme o art. 949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta 

sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020967-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELITA LEITE DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

AGIBANK S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA RETIFICAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, VI do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração da 

inexistência do débito no valor de R$ 685,38 e indenização por dano moral 

no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na 

ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos 

eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da 

causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.685,38. GRATUIDADE A concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase 

processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado 

Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas 

processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, 

remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso 

inominado que possa futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que se encontra 

apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a 

isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência de ID nº 29122701), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO AGIBANK S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a ré, além da declaração de 

inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 
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autos Proposta de Adesão com assinatura da parte autora, além de seus 

documentos pessoais, demonstrando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a existência de débito não pago pela autora. Comprovou, 

portanto, a existência da relação jurídica e do débito negativado. A autora, 

apesar de intimada, não impugnou a defesa e documentos a ela 

acostados, tampouco comprovou o pagamento da dívida negativada. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, foi comprovada 

pela ré. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em 

declaração de inexistência de débito e existência de dano moral 

indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora afirma em sua 

petição inicial que desconhece o débito negativado, requerendo a 

declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, relação e 

débito que restaram comprovados. É evidente que a demandante litiga de 

má-fé. Os documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 

1. OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.685,38. 2. Opino também pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC. 3. OPINO, por fim, pela CONDENAÇÃO da 

parte reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e 

honorários do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus 

advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018051-95.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOAO LUCAS VIANNA NOVELLI REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO GRATUIDADE A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. INÉPCIA DA INICIAL A ré pleiteou 

que a inicial fosse indeferida, questionando a idoneidade do extrato 

apresentado pela Autora à inicial. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce. 

Ademais, a negativação do nome da parte autora é fato incontroverso nos 

autos, não tendo a ré apresentado, ainda, qualquer documento capaz de 

desconstituir o extrato juntado pela parte autora, razão pela qual OPINO 

por rejeitar a aludida preliminar. DA JUNTADA DE DOCUMENTO SIGILOSO 

Vê-se que a ré junta à defesa um relatório de chamadas que teriam sido 

originadas pelo autor e que, dada a natureza do documento, que teriam 

informações relativas aos valores cobrados da parte autora, pugna que o 

juízo decida se o documento será arquivado em pasta própria, passível de 

consulta apenas pelas partes e seus advogados, ou se o processo 

tramitará em segredo de justiça. Analisando referido documento, não 

entendo que seja o caso de arquivá-lo em pasta própria, tampouco de 

decretar a tramitação do feito em segredo de justiça. Primeiramente, 

porque as informações de valores cobrados da parte autora não constitui 

quebra de sigilo de suas informações. Além disso, no referido documento 

não consta, sequer, o nome e o número de documento da parte, não 

havendo qualquer outro indício nos autos que, de fato, relacione o 

documento à pessoa do autor. Assim sendo, OPINO por indeferir o pedido 

de tramitação do feito em segredo de justiça, não sendo o caso, também, 

de se arquivar o documento em pasta própria. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que se encontra apto 

para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas 

para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, 

verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas 

(Audiência De ID nº 28541359), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte requerente que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, negando a existência 

de vínculo com a empresa requerida. Diante disso, ingressa com a 

presente demanda visando, além da declaração de inexistência do débito, 

indenização moral. A requerida, por seu turno, informou que adotou todas 

as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

o áudio que comprova a contratação por parte do autor (ID nº 228860567). 

A parte autora, apesar de devidamente intimada (Audiência de ID nº 

28541359), não apresentou impugnação. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, está patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque suas assertivas se caracterizam em fatos extintivos de 

direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente 

ação tratar de relação de consumo – consistente em negativação indevida 

– a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do 

feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, 

deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de 

dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas 

alegações. A empresa reclamada juntou aos autos o áudio no qual a parte 

autora confirma a contratação do serviço oferecido pela ré. Em que pese 

a fragilidade do áudio como meio de prova, fato é que a parte autora não o 

impugnou, pelo que não há outra consequência lógica senão considerá-lo 

como verdadeiro. Em análise minuciosa da documentação e do áudio, é 

clarividente que a dívida procedeu da utilização dos serviços da parte 
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reclamada. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual negada pelo autora com a inicial, caberia a ela comprovar o 

pagamento dos débitos pendentes, o que não foi feito, não havendo, 

assim, que se falar em negativação indevida e, consequentemente, não há 

que se falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em 

dano moral indenizável. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora aduz em 

sua inicial que nunca solicitou os serviços ou contratou os serviços da 

empresa ré, negando a existência de vínculo entre as partes, o qual 

restou comprovado, como já explanado em linhas anteriores. É evidente 

que a demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pela 

demandada são provas irrefutáveis desta situação. O Enunciado 136 do 

FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta caracterizada a 

litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, ser-lhe aplicada 

a multa prevista no art. 81 do CPC, que ora arbitro em 5% (cinco por 

cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da 

exigibilidade do débito inserido no SPC, diante da comprovação do 

consumo e em face de inadimplência da Reclamante. Merece guarida o 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, reconhecendo-se como 

devida a importância de R$ 139,43. DISPOSITIVO Posto isso, 1. Opino por 

REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela ré à defesa. 2. 

OPINO por indeferir o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, 

não sendo o caso, também, de se arquivar qualquer documento juntado 

pela ré em pasta própria. 3. Opino também pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 4. Por outro lado, opino 

pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para declarar exigível o débito 

inserido no SPC no valor de R$ 139,43, devendo incidir os juros moratórios 

simples de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do 

ajuizamento desta ação. 5. OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002699-97.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA INES DA SILVA PONTES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a declaração 

da inexistência do débito no valor de R$ 110,46 e indenização por dano 

moral no valor de R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da 

causa na ação em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória 

de todos eles. No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do 

valor da causa apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante 

do que determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, 

do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.110,46. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 14461998), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação declaratória c.c. 

indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO S/A. Em 

apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente, requerendo a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a ré, além da declaração de 

inexistência do débito e indenização moral. A requerida, por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida e acostou aos autos documentos que comprovam a 

contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, está patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. A empresa reclamada juntou aos 

autos, após a defesa, contrato de confissão de dívida e nota promissória 

assinados pela parte autora. A autora, intimada para se manifestar sobre 

os documentos acima mencionados, limitou-se a ressaltar que foram 

juntados intempestivamente, pugnando pela aplicação da preclusão com 

relação à juntada dos mesmos. Diante do princípio da verdade real, OPINO 

por manter os documentos nos autos. Não houve qualquer manifestação 

da parte autora no que tange à veracidade dos documentos e na 

autenticidade de sua assinatura neles constantes. Assim, a parte ré 

comprovou a existência da relação jurídica e do débito negativado, não 

tendo a parte autora comprovado o respectivo pagamento. Em análise 

minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu da 

utilização dos serviços da parte reclamada. Outrossim, a parte autora 

nega a existência de relação jurídica, a qual, entretanto, foi comprovada 

pela ré. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida e consequentemente, não há que se falar em 

declaração de inexistência de débito e existência de dano moral 

indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora afirma em sua 
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petição inicial que desconhece o débito negativado, requerendo a 

declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, relação e 

débito que restaram comprovados. É evidente que a demandante litiga de 

má-fé. Os documentos juntados pela demandada são provas irrefutáveis 

desta situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, resta caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por 

consequência imperiosa, ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do 

NCPC, que ora OPINO seja arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, 

1. OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 

10.110,46 2. Opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. 3. OPINO, por fim, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamante ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da causa, bem como ao pagamento das custas do processo e honorários 

do advogado, que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus advogados. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017553-96.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: MARCIELE NASCIMENTO DE JESUS REQUERIDO: MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO DO VALOR DA CAUSA Evidencia-se que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, VI, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, a parte autora requer a declaração de 

inexistência dos débitos nos valores de R$ 159,10 R$ 112,33 e R$ 95,50, 

totalizando 366,93 e indenização por danos morais no valor e R$ 

10.000,00, dando à causa o valor de R$ 10.000,00. De acordo com o art. 

292, VI, do CPC, o valor da causa, quando há cumulação de pedidos, deve 

corresponder à somatória de todos eles. Assim, OPINO por corrigir de 

ofício e fixar o valor da causa em R$ 10.366,93. GRATUIDADE A 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR A árte Ré suscita 

preliminar de falta de interesse de agir, por entender que não há 

demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro 

que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação 

jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos 

sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, 

Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual 

a parte Autora suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo 

prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, 

ademais, não há dispositivo legal que obrigue o Autor a esgotar todos os 

meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a 

preliminar de falta de interesse de agir. DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR A ré, ainda, requer a improcedência do 

pedido de inversão do ônus da prova, alegando que a natureza da relação 

jurídica das partes não caracteriza a autora como consumidora final dos 

produtos adquiridos. De fato, conforme contrato juntado com a defesa, a 

autora se cadastrou como revendedora da ré e, assim, os pedidos de 

produtos feitos pela parte autora não tinham como destinatário final a sua 

pessoa. Não há, assim, que se falar em aplicação do CDC no caso em 

comento. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO. REVENDA DE 

COSMÉTICOS. COMPROVAÇÃO DO PEDIDO. PAGAMENTO NÃO 

EFETUADO. DEVER DE ADIMPLEMENTO CONFIGURADO. A relação tratada 

no processo, de fato, não se qualifica como de consumo, pois a parte 

autora de revendedora da empresa recorrente. Assim, inaplicável o CDC, 

no caso concreto. Prova dos autos que demonstra a aquisição dos 

cosméticos pela demandante, cujo valor deve ser adimplido. A alegação 

de que não teria ocorrido a solicitação dos produtos pela autora, não se 

sustenta, pois contrariada por meio da prova de que a solicitação ocorre 

mediante consulta de catálogo virtual, cujo acesso ocorre mediante a 

utilização de login e senha pessoal. Sentença mantida, a teor do disposto 

no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - 

Recurso Cível Nº 71008226342, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

24/04/2019. Data da Publicação: DJ do dia 03/05/2019). OPINO, assim, por 

indeferir o pedido de inversão do ônus da prova feito pela autora. DO 

PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA FORMULADO PELA PARTE AUTORA 

À IMPUGNAÇÃO A Autora, à oportunidade impugnatória (ID nº 28985077), 

suscitou a necessidade de realização de perícia grafotécnica no contrato 

apresentado pela Ré, o que afastaria a competência do juizado especial 

para o deslinde da presente. Entendo desnecessária a realização de 

perícia, haja vista que as assinaturas da parte autora constantes nos 

documentos apresentados com a inicial são idênticas às assinaturas dos 

contratos e recibos de entrega de mercadoria apresentados pela ré à 

defesa, bem como as constantes no próprio documento pessoal da parte 

autora. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ DE TRAZER AOS AUTOS ELEMENTOS QUE 

EVIDENCIEM A RELAÇÃO JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO 

CPC. PROVA DOS AUTOS QUE EVIDENCIA QUE O AUTOR CONTRATOU 

OS EMPRÉSTIMOS QUESTIONADOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA. ASSINATURA IDÊNTICA À CONSTANTE NO DOCUMENTO DE 

IDENTIDADE DO AUTOR. CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS 

DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007970361, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 13/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007970361 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2019) JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. 

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE ENTRE AS 

ASSINATURAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 

INSCRIÇÃO DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. DEVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO (...) 5. As assinaturas postadas na proposta 
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de adesão do cartão de crédito não despertam dúvidas quanto à sua 

autenticidade (ID. 5393865 - Pág. 1/2), dada a enorme semelhança com os 

documentos juntados aos autos (ID. 5393844 - Pág. 1/2) e flagrantemente 

idêntica com a assinatura firmada em audiência (ID. 5393875 - Pág. 2), não 

havendo que se falar em necessidade perícia grafotécnica. Preliminar de 

incompetência do juízo rejeitada. (...) 14. Recurso CONHECIDO e NÃO 

PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 15. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, 

suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça anteriormente 

deferida (art. 55, Lei 9099/95). 16. A Súmula de julgamento servirá de 

acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do 

Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e dos Territórios. (TJ-DF 07033323920178070010 DF 

0703332-39.2017.8.07.0010, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 

Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

09/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, fato é que a ré 

juntou com a defesa, ainda (ID nº 28932731) o documento pessoal 

fornecido pela autora no momento da contratação, sendo este exatamente 

o documento apresentado pela parte autora na inicial (ID nº 26338654). 

Ainda, também carreado com a defesa, além de seu documento pessoal, 

consta cópia da carteira de trabalho da autora e, por fim, uma foto retirada 

no momento da celebração do contrato, não havendo dúvidas de que a 

parte autora, de fato, contratou com a ré. OPINO, assim, por rejeitar o 

pedido da parte autora, por entender que a perícia grafotécnica não se faz 

necessária para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise dos autos verifico que 

se encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas 

(Audiência de ID nº 28465529) sobre a produção de outras provas ou a 

necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, 

reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 

morais em face de MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS 

LTDA. Em apertada síntese, afirma a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, nos valores de 

R$ 159,10 R$ 112,33 e R$ 95,50, alegando que desconhece a dívida com 

a empresa ré. Diante disso, ingressa com a presente demanda visando, 

além da declaração de inexistência do débito, indenização moral. A ré, por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a parte autora contraiu 

dívida inadimplida e, que, portanto, a negativação de seu nome foi legítima. 

Além disso, a ré informou que a autora firmou consigo contrato de 

revenda, tendo juntado o respectivo documento assinado pela autora e 

juntou também o pedido feito pela autora, a nota fiscal da compra e o 

comprovante de entrega dos produtos. Apesar de autora alegar, em sua 

impugnação, que a ré não comprovou a origem do débito, percebe-se 

claramente que o mesmo adveio da relação existente entre as partes. 

Incumbia à Ré comprovar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, uma vez que suas assertivas se 

constituem em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Como dito acima, a ré, em sua contestação, juntou aos autos o contrato 

que comprova o vínculo entre as partes, bem como farta documentação 

que demonstra a origem do débito negativado, bem como a ciência 

inequívoca da parte autora acerca dos fatos. Em análise da situação 

acima evidenciada, é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços prestados pela ré à autora. Outrossim, a parte autora nega a 

existência da dívida, a qual, entretanto, foi comprovada pela parte ré. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida e consequentemente, não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e, tampouco, em dano moral indenizável. DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO A Reclamada pretende o reconhecimento da exigibilidade 

do débito existente em nome da autora, no valor de R$ 400,56, diante da 

comprovação da contratação e em face de inadimplência da parte 

Reclamante. Merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, contudo, de maneira parcial, uma vez que o pedido 

contraposto feito pela parte ré deve se ater aos limites do pedido feito pela 

parte autora na inicial. Assim, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contraposto, reconhecendo-se como devida a 

importância de R$ 366,93. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte autora 

ingressou com a presente ação alegando desconhecer a origem da dívida 

com a ré, tentando fazer o juízo acreditar que foi vítima de golpe, sendo 

que a ré juntou aos autos contrato que demonstra a existência da relação 

jurídica e documentos que demonstram a origem do débito e a ciência 

inequívoca da parte autora acerca do mesmo. É evidente que a parte 

demandante litiga de má-fé. Os documentos juntados pelo demandado e os 

fatos constantes dos autos são provas irrefutáveis desta situação. O 

Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se posiciona: 

ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar 

em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa 

e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista 

que a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, resta 

caracterizada a litigância de má-fé, devendo, por consequência imperiosa, 

ser-lhe aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC, que ora arbitro em 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa e demais prejuízos que poderão 

ser comprovados nos autos. Ademais, OPINO pela condenação da parte 

Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, OPINO por: 1. RETIFICAR o valor da causa para 

fixá-lo em R$ 10.366,93. 2. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela ré. 3. JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. 4. Por outro lado, opino pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto para declarar exigível o débito negativado, no valor de 

R$ 366,93, devendo incidir os juros moratórios simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento desta ação. 5. 

OPINO, ainda, pela CONDENAÇÃO da parte reclamante ao pagamento da 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento das custas do processo e honorários do advogado, que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se 

as partes, através de seus advogados. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020351-30.2019.8.11.0001
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CARVALHO BORGES OAB - MG152604 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020351-30.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LETICIA FRONHO MAZARINI REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID nº 27812523) e a quitação será realizada mediante a 

disponibilização de voucher de voo à parte autora. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 
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artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018579-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DALIANA QUINTEIRO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018579-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DALIANA QUINTEIRO MORAES Polo Passivo: LOJAS AMERICANAS 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora, em desfavor da Ré. Antes mesmo de analisar as preliminares e o 

próprio mérito da defesa apresentada, pela Ré, à Mov. 28841974, é 

incontroverso que a demanda foi proposta, unicamente, em desfavor da 

Ré Lojas Americanas S.A. A pessoa jurídica de Bradescard, apresentou 

defesa conjunta, à Mov. 28841974, pela retificação do polo passivo. Não 

obstante, observo que a negativação questionada pela Autora, que, em 

tese, subsidiaria os pedidos iniciais, foi lançada à pedido do Banco IBI. E, 

consoante asseverado à defesa, já há um processo em trâmite, proposto 

pela Autora, em desfavor da instituição financeira, questionando, 

justamente, a idoneidade da aludida negativação. Trata-se do processo nº 

1018156-72.2019.8.11.0001, que tramita junto ao 5º Juizado Especial Cível 

desta comarca, e foi distribuído em 25/11/2019, ou seja, antes da presente 

demanda. Pois bem. Sabe-se que a legitimidade ad causam é bilateral “pois 

o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não de 

outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria 

geral do processo e processo de conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: 

Juspodium, 2010. p. 204.). Considerando que a negativação aqui discutida 

não foi lançada à pedido da Ré, Lojas Americanas S.A., e que já há ação 

distribuída anteriormente, com o mesmo objeto, em desfavor de quem a 

negativou (Banco IBI), OPINO por reconhecer, de ofício, a sua ilegitimidade, 

e OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. OPINO por indeferir o pedido 

de retificação do polo passivo (Bradescard no lugar de Lojas Americanas 

S.A.), formulado à Mov. 28841974, pois já há processo distribuído entre as 

partes, com o mesmo objeto, em trâmite perante o 5º Juizado especial cível 

desta comarca (1018156-72.2019.8.11.0001). Observo que, à impugnação 

(Mov. 28915739), a Autora nada manifestou sobre o aludido pedido. 

Consequentemente, ante ao reconhecimento de ofício da ilegitimidade 

passiva da Ré, OPINO por deixar analisar as demais preliminares 

suscitadas pela Ré, à defesa, bem como o mérito ali apresentado, os quais 

serão apreciados no processo específico. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. À apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação do presente projeto, conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1017480-27.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: FLAVIA IZABEL GODOES Polo Passivo: SEGURADORA LIDER 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Apesar da irresignação 

da Ré, entendo que a Autora adequou o valor da causa ao valor almejado 

à título de indenização pelo sinistro, qual seja, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Tal valor representa a quantidade efetivamente 

perseguida pela Autora. OPINO, portanto, por afastar a irresignação da 

Ré, quanto à adequação do valor da causa, posto que o valor indicado 

pela Autora amolda-se aos requisitos do artigo 292 do CPC/15. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Observo que 

a Ré suscitou preliminar de incompetência dos juizados especiais, haja 

vista a necessidade de perícia específica para averiguar a invalidez. A 

Autora, por sua vez, à inicial, fundamentou o seu pedido no enunciado 12 

do FONAJE, que permite a pericia informal. No entanto, ao compulsar os 

autos, vislumbro que razão assiste à Ré. Ora, segundo a Autora, 

tornou-se inválida, permanentemente, em razão do acidente, o que lhe 

permitia a indenização. Da análise da lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o 

seguro DPVAT, no artigo 3º, II, permite a indenização, em valor de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), no caso de invalidez permanente. 

O parágrafo primeiro do aludido artigo, diz que, para a cobertura, deverão 

ser enquadradas lesões que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por medida terapêutica, e classifica a invalidez permanente 

como total ou parcial (completa e incompleta), de acordo com a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais. Para a extensão da indenização, 

seria imprescindível amoldar a situação específica da Autora às 

classificações estabelecidas por lei. No caso, a Autora comprovou o 

sinistro propriamente dito, mas não demonstrou, de forma inequívoca, a 

extensão da lesão e que, dela, teria gerado a incapacidade permanente. 

Não há condições do juízo, sem uma perícia específica (não informal), 

quantificar a indenização, sem saber, ao certo, a extensão da suposta 

incapacidade. Vislumbro que os laudos médicos, carreado pela Autora, à 

Mov. 26319654, somente reportam os procedimentos pelos quais a Autora 

passou, mas não certificam a suposta incapacidade, sequer o grau, para 

o juízo pudesse modular eventual indenização. Em casos semelhantes, 

aduz a jurisprudência pátria: Cobrança de seguro DPVAT – Necessidade 

de prova pericial complexa – Incompetência do Juizado – Recurso provido. 

(OLIVEIRA, Paula Jacqueline Bredariol de. Recurso inominado n. 

1003964-63.2016.8.26.0344. J. em 22 Mar. 2017. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Fev. 2020.) Inclusive, a Turma Recursal 

de nosso estado já adotou o mesmo posicionamento. RECURSO 

INOMINADO. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO 

QUANTIFICA A LESÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO 

POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o laudo médico 

comprova a ocorrência de invalidez permanente, porém, não fixa a 

graduação da lesão, para fins de quantificação da indenização, 

indispensável se mostra a realização de nova perícia médica. 2. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que há necessidade de graduação 

da lesão, mesmo para os acidentes anteriores à Medida Provisória que 

alterou a referida Lei 6.194/74 e que o pagamento deve ser feito de forma 

proporcional (Reclamação n.º 5427/MT). 3. As causas que demandam 

prova pericial fogem à competência dos Juizados, por não se coadunarem 

com o rito e os princípios norteadores. 4. Sentença reformada. 5. Recurso 
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conhecido e provido. (CORRÊA, Lamisse Roder Feguri Alves. Recurso 

inominado 0051962-28.2013.811.0001. J. em 29 Fev. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 19 Fev. 2020.) Dessa feita, ante a 

necessidade de realização de perícia, com exames mais complexos e 

específicos, para averiguar a extensão da incapacidade da Autora, e, com 

isso, poder moldar os parâmetros para eventual indenização, OPINO por 

acolher a preliminar de incompetência do juizado especial cível, para julgar 

extinto o feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, II 

da Lei nº 9099/95. Ante ao exposto e fundamentado, por tudo mais que 

dos autos consta: 1. OPINO por reconhecer a INCOMPETÊNCIA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito. 2. Em consequência, 

OPINO por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 51, II da Lei nº 9099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em atenção aos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Parte(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009527-12.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO Polo Passivo: BANCO PAN 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA REVELIA Da análise dos 

autos, tem-se que o Réu, embora devidamente citado/intimado, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/11/2019 

(Mov. 26392662), não o fez, sequer apresentou defesa aos autos, 

embora ciente das suas consequências, consoante se depreende da ata 

de Mov. 25890005. Ressalta-se o teor do Enunciado nº 05 do FONAJE, o 

qual estabelece que “a correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”, exatamente o caso em tela. Sob esse contexto, OPINO 

por reconhecer a revelia do Réu, nos termos do artigo 20 da lei n. 

9.099/95. Deve-se deixar claro que o reconhecimento da revelia não 

implica em automática procedência dos pedidos iniciais, sendo 

imprescindível que o Autor constitua, ainda que minimamente, o direito 

almejado. DA ANÁLISE DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, ao analisar o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, inclusive com relação à 

audiência de instrução, pois o objeto da presente contenda seria 

facilmente demonstrado com a produção de prova documental. Passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

Superadas as nuances acima, no caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no aludido diploma, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão, em favor do Autor, já foi 

deferida, pela Douta Magistrada, à Mov. 24550760, na oportunidade em 

que se enfrentou a tutela antecipada, o que OPINO por ratificar , nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. Ressalta-se que a inversão não 

pressupõe o êxito absoluto da demanda pleiteada, pois a jurisprudência é 

pacífica no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 

71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de 

Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Reparação por Danos 

Morais e Materiais, proposta pelo Autor em desfavor do Réu. Em síntese, o 

Autor reconhece ter realizado um empréstimo consignado com o Réu, mas 

acredita já ter adimplido em sua totalidade. Dessa feita, requer declaração 

de quitação do contrato, com suspensão dos descontos em folha com 

reconhecimento dos danos morais e materiais que teria sofrido À Mov. 

24550760, a Douta Magistrada indeferiu a tutela antecipada para declarar 

quitado o contrato e suspender os descontos. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 2589005), o Réu se tornou revel. Pois bem. Da análise dos autos, 

tenho que, não obstante a revelia do Réu, o Autor não logrou êxito em 

demonstrar, sequer minimamente, os fatos constitutivos de seu direito. 

Percebo que a contratação em si não é negada pelo Autor, que questiona, 

apenas, supostos descontos mensais. Segundo o Autor, tais descontos 

corresponderiam à R$ 42.396,48 (quarenta e dois mil e trezentos e 

noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), o que já teria refletido na 

quitação do débito. Seus pedidos bastam-se na indenização por danos 

morais e materiais, na proporção respectiva de R$ 4.390,52 (quatro mil e 

trezentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 35.529,48 

(trinta e cinco mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito 

centavos). No entanto, ao compulsar as provas carreadas aos autos, 

vislumbro, tão somente, três holerites, correspondentes aos meses de 

03/2018, 06/2019 e 08/2019. Em nenhum momento o Autor logrou êxito em 

demonstrar o cálculo que utilizou para alcançar o valor pleiteado à título de 

danos materiais. Não bastasse, o próprio Autor, à Mov. 24387033, juntou o 

contrato firmado entre as partes, que comprova que o produto adquirido 

trata-se de um cartão de crédito consignado, o que, por si só, não prova a 

má fé do Réu. Tal cartão tem como peculiaridade o fato do valor mínimo da 

fatura ser descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício do 

consumidor, com taxas menores que o cartão de crédito tradicional. Neste 

caso, não se viu uma série de descontos sucessivos, que fugiria à 

normalidade, mas, apenas, 03 descontos nos meses de 03/2018, 06/2019 

e 08/2019, o que presume o uso, pelo Autor, nos aludidos meses. Da 

documentação apresentada pelo Autor, não vislumbro parcelas indefinidas 

debitadas na conta, sequer recusa do Réu à dar a quitação. Sob o 

contexto processual, para que o Réu venha a ser responsabilizado 

civilmente, é imprescindível a demonstração de três requisitos basilares: 

Ato ilícito, dano e nexo de causalidade dentre eles. Neste caso específico, 

apesar do Autor questionar supostos descontos reiterados no seu 

holerite, não os comprovou, sequer eventual dívida remanescente, ou 

ausência de quitação do cartão, pelo Réu. Sequer demonstrou que os 

supostos descontos teriam sido recentes, ou que ainda estariam sendo 

realizados. Observo, inclusive, que o contrato de Mov. 24387033, é bem 

claro no sentido de tratar-se de “Cartão de Crédito Consignado”, cujo valor 

da cobrança poderia variar, de acordo com o seu consumo, o que, 

efetivamente ocorreu. E o Autor, ao firmá-lo, passou a deter pleno 

conhecimento de todas as suas peculiaridades. A partir de então, tenho 

que a modalidade de empréstimo contratada foi devidamente explanada na 

adesão, e que o Autor, voluntariamente, a ele aderiu, inclusive, 

fornecendo cópias de seus documentos pessoais. Não há, portanto, 

nenhum vício de vontade passível de macular o ato jurídico. Logo, tenho 

que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as 

premissas dos autos forçam reconhecer a ausência de cobrança 

indevida, ou continuidade de cobranças, não constituindo ato ilícito por 

parte do Réu. E, inexistente o ato ilícito, não há que se falar em 

responsabilização civil. Consequentemente, pelo conjunto probatório, 

tem-se que o Autor não provou, de forma mínima, fatos constitutivos do 

direito pleiteado. E é nesse sentido que tem decidido a jurisprudência 

pátria: OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO - 

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - PROVA DOCUMENTAL ACERCA 

DA CONTRATAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO - SAQUE REALIZADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA OU MESMO INDÍCIOS DE QUE TENHA SIDO A 

PARTE ADERENTE INDUZIDA A ERRO, COAGIDA OU DE QUE SE CUIDA DE 

OPERAÇÃO SIMULADA - EXIGIBILIDADE RECONHECIDA - DECISÃO 
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MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO. (CASCONI, Lincoln Augusto. Recurso 

inominado n. 1028901-86.2017.8.26.0576. J. em 30 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 13 Set. 2018.) Recurso Inominado. 

Consumidor. Contrato de cartão crédito consignado. Contratação 

comprovada. Danos morais não configurados. Improcedência. Manutenção 

do julgado por seus próprios fundamentos. Improvimento. (SILVA, Augusto 

R a c h i d  R e i s  B i t t e n c o u r t .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1002534-16.2017.8.26.0288. J. em 01 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 27 Fev. 2019.) CONTRATO BANCÁRIO. 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA 

APOSENTADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA 

CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CIÊNCIA 

PRÉVIA DO CONSUMIDOR. 1. Deflui a regularidade da contratação quando 

o Banco traz ao processo documento comprobatório da formal adesão a 

contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC e 

descontos no benefício previdenciário do consumidor, de modo houve 

cumprimento da exigência prevista no mencionado artigo 15 da Instrução 

Normativa INSS/PRES n.º 28/2008. 2. Ausência de indícios mínimos de vício 

de consentimento na contratação do cartão de crédito questionado. 3. 

Existência de prova que demonstre a ciência do consumidor, bem como a 

utilização do serviço bancário contratado. 4. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem sucumbência, nos 

termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. (FRANCESCHINI, Gilberto Luiz 

Carvalho. Recurso inominado n. 1052863-69.2017.8.26.0114. J. em 27 Jul. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 Set. 2019.) Logo, OPINO 

pela improcedência total dos pedidos formulados pelo Autor quanto à 

indenização por danos materiais e morais em decorrência dos fatos 

arguidos na inicial. Caso o Autor almeje a rescisão contratual, basta a 

formalização do pedido junto ao Banco, com a adoção das formalidades 

contratuais, e adimplência de eventual saldo remanescente. Isso posto, 

após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra: 1. OPINO por reconhecer a revelia do Réu, nos 

termos do artigo 20 da lei n. 9.099/95. 2. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

OPINO por ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. Não obstante, com fulcro no artigo 

487, I do CPC/15, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA total dos pedidos 

formulados pelo Autor quanto à indenização por danos materiais e morais. 

Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015561-03.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DOUGLAS RODRIGUES YOSHII PEDRO, RENATHA 

AMABILE PELISSARI GALLUCCI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA OPINO por reconhecer o tramite processual gratuito, 

pois o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ré 

sustenta que a parte autora não juntou à inicial comprovação dos fatos 

alegados, entendendo que a ação não está instruída com os documentos 

indispensáveis à sua propositura. Contudo, a falta de comprovação dos 

fatos alegados ensejaria, se fosse o caso, a improcedência da ação e não 

a sua extinção precoce. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA A ré 

arguiu, ainda em sede preliminar, a ilegitimidade da parte autora RENATHA 

AMABILE para figurar no polo ativo da presente ação, uma vez que o 

contrato de prestação de serviços aqui discutido está em nome somente 

do autor DOUGLAS RODRIGUES. De fato, o cliente da ré é o autor 

DOUGLAS RODRIGUES, pessoa que firmou com a ré um contrato de 

prestação de serviços. Contudo, a falha na prestação do serviço 

suscitada pelos autores na inicial atingiu, conforme eles asseveram, a 

esfera jurídica dos dois autores e, caso comprovada, certamente que a 

autora RENATHA AMABILE também experimentou os prejuízos advindos 

dos fatos narrados na inicial, mesmo que não seja ela a titular do contrato 

de telefonia móvel aqui discutido. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar 

de ilegitimidade ativa arguida pela ré. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA A ré defende, também, ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que sustenta a inexistência de clonagem da 

linha móvel do autor DOUGLAS RODRIGUES, aduzindo que a 

responsabilidade pela invasão do aplicativo WhatsApp não pode ser 

atribuída a si. Contudo, se comprovado, o fato acima se configuraria como 

excludente de responsabilidade - fato extintivo de direito -, o que ensejaria 

a improcedência dos pedidos e não a extinção antecipada do feito. Além 

disso, os fatos alegados pela ré na presente preliminar se referem, na 

verdade, ao mérito da causa e serão apreciados, portanto, em momento 

oportuno. OPINO, assim, por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida na contestação. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da 

análise dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto 

que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 27587344) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação, sendo que a ré fez pedido 

genérico de produção de provas à defesa e a parte aurora não 

apresentou impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina 

ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais, na qual o autor DOUGLAS RODRIGUES 

sustenta ter tido a sua linha móvel, operada pela ré, clonada, quando os 

fraudadores invadiram o seu telefone e, com acesso a todos os seus 

dados, entraram em seu aplicativo de WhatsApp fazendo-se passar pelo 

autor. Afirma que, tão logo percebeu a clonagem, entrou em contato com a 

ré por diversas vezes a fim de informar o ocorrido e solicitando o imediato 

bloqueio da linha e do chip, o que não teria sido feito pela demandada. Em 

razão dos fatos acima, afirmam que os fraudadores entraram em contato 

com a autora RENATHA AMABILE, a qual, acreditando se tratar de um 

pedido do autor DOUGLAS RODRIGUES, efetuou a transferência de R$ 

4.200,00 para conta de terceira pessoa. Imputam à ré a responsabilidade 

pelos prejuízos sofridos e pleiteiam indenização por danos morais e 

materiais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à 

audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, consoante artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, em 

favor dos Autores, com fulcro no art. 6º, VIII do CPC. Incumbe à 

Reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, provar a 

veracidade de seus argumentos alegados, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas se configuram em fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de 
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a presente ação tratar de relação de consumo, a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Neste 

diapasão, entendo que os autores não comprovaram, sequer 

minimamente, a culpa da ré pelo infortúnio ocorrido. Primeiramente, em que 

pese os autores afirmarem que entraram em contato com a ré 

imediatamente e por diversas vezes solicitando o bloqueio da linha e/ou do 

chip que dizem ter sido clonados, não há na inicial qualquer comprovação 

neste sentido, sequer um número de protocolo de atendimento. Além 

disso, entendo que não restou comprovada a clonagem da linha telefônica. 

Conforme a ré explanou na defesa e demonstrou através das telas de seu 

sistema, não houve adulteração na linha do autor ou utilização da mesma 

por terceira pessoa, bem como não há registros das reclamações 

administrativas alegadas na inicial. Em que pese a fragilidade das telas 

sistêmicas como meio de prova, fato é que os autores, apesar de 

devidamente intimados, não apresentaram impugnação à defesa ou aos 

seus documentos. Ainda, a própria mensagem divulgada pelo autor 

DOUGLAS RODRIGUES em sua rede social (ID nº 25794132) informa que o 

mesmo teve clonado o seu aplicativo de WhatsApp e não a sua linha 

móvel ou o seu chip. De mais a mais, vê-se que os autores alegam 

peremptoriamente que o golpe a que foram submetidos ocorreu 

exclusivamente no aplicativo WhatsApp, não havendo qualquer menção 

de que os golpistas tenham enviado mensagens de texto a partir do 

número do autor DOUGLAS RODRIGUES, ou que tenham, de fato, utilizado 

a linha móvel operada pela ré de alguma maneira. Sendo assim, não 

vislumbro no presente caso nenhum ato ilícito praticado pela parte ré, 

tampouco falha na prestação do serviço. Em se tratando de fatos 

constitutivos de direito, caberia aos autores comprová-los, ônus do qual, 

contudo, não se desincumbiram. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VERBAL. DANO MORAL. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. Nos termos 

do artigo 186 do Código Civil, os pressupostos da responsabilidade civil 

subjetiva são a conduta culposa ou dolosa do agente, o nexo causal e o 

dano, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de 

indenizar. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. 

Inteligência do artigo 373, I do CPC. Sentença de improcedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083074872, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em: 28-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083074872 RS, Relator: 

Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2019) Da análise do processo e 

dos documentos que o instruem, portanto, entendo que não restou 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito praticado pela parte ré, 

inexistindo comprovação do nexo causal entre o dano alegado pelos 

autores e a conduta da demandada. Assim sendo, a improcedência dos 

pleitos iniciais é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante ao exposto e 

fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas 

apresentadas por ambas as partes: 1. OPINO por REJEITAR as 

preliminares arguidas pela ré à defesa. 2. No MÉRITO, OPINO por DEFERIR 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fulcro no art. 

6º, VIII do CPC. 3. Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC, OPINO 

por JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos feitos na inicial. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016433-18.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: THIAGO RODRIGUES DOS ANJOS SANTOS Polo Passivo: OI S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DA SUPOSTA 

PRESCRIÇÃO A Ré pleiteou pelo reconhecimento de eventual prescrição 

aos autos, pois a negativação é datada de 2014. No entanto, ressalta-se 

que o Autor demonstrou ter tomado ciência da negativação, do seu direito 

violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente demanda, razão 

pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata 

de fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o extrato da 

negativação foi emitido em 08/11/2019, e a negativação ainda persistia. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada da contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor declarar a inexistência do débito que culminou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Saliento que o Autor nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28201766), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28399938), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito, e 

formula pedido contraposto, e que o Autor fosse condenado em litigância 

de má fé. Impugnação apresentada à Mov. 28494426. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Importa consignar que, à inicial, o Autor nega, de maneira expressa, 

a existência de vínculo contratual com a Ré. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Instaconsignar que a 

jurisprudência de nosso estado já deixou claro que “telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que o 

Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No entanto, 

não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a 

instalação da linha, em nome do consumidor, com a devida assinatura. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 
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relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, sem acautelar-se da segurança 

necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar 

os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 210,59 (duzentos e 

dez reais e cinquenta e nove centavos). Consequentemente, OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros 

restritivos, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 210,59 (duzentos e dez 

reais e cinquenta e nove centavos), caso a Ré não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, tem-se que o apontamento dos dados do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causa danos de 

ordem moral ao Autor, posto que expõe o seu nome de maneira indevida. 

Ora, o apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, 

constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade do Autor, 

pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais – 

Pedidos iniciais amparados na indevida negativação dos dados do autor 

no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de relação negocial 

entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade da contratação 

e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos sofridos – 

Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da operação, 

conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de prova ("tela 

sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida unilateralmente 

– Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo autor e 

tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo (cópia do 

CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 210,59 (duzentos e 

dez reais e cinquenta e nove centavos). No entanto, não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. Comprovados o dano, a 

culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do 

CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do 

ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 2. 

OPINO por afastar a prescrição almejada pela Ré. 3. OPINO por 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 210,59 (duzentos e 

dez reais e cinquenta e nove centavos). 4. OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
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A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (acima discriminado), no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 210,59 (duzentos e dez 

reais e cinquenta e nove centavos), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar 

a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (27/12/2014 – Mov. 

26031404), e a correção monetária a partir da homologação da presente, 

pelo Douto Magistrado. 8. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da 

negativação, com a comprovação inequívoca do débito propriamente dito, 

OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa, bem como o 

seu pedido no que diz respeito à condenação do Autor em litigância de má 

fé. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016695-65.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ESTERGNON MARTINS DE SOUZA Polo Passivo: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

suposta ausência de interesse de agir. DA PERÍCIA À defesa (Mov. 

28454218), a Ré suscita que, se o Autor impugnar o áudio ali juntado, 

seria imprescindível a realização de perícia no mesmo, o que afastaria a 

competência dos juizados especiais. No entanto, apesar do arguido à 

impugnação (Mov. 28551598), na inicial, em momento algum foi negado o 

vínculo contratual com a Ré. Apenas questionou-se a inexistência do 

débito que subsidiou a negativação. Tanto que, ao pleitear pela inversão 

do ônus probatório, o Autor se qualificou como consumidor, nos termos do 

artigo 2º do CDC, ou seja, destinatário final do serviço prestado. Por essa 

razão, uma vez que o vínculo contratual não é discutido nestes autos, não 

há que se falar em realização de eventual perícia em áudio. OPINO, 

portanto, por afastar a aludida preliminar, e por reconhecer a competência 

do juízo para o julgamento da presente demanda. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

DO PEDIDO PELO RECONHECIMENTO DA REVELIA Ao contrário do 

insinuado pelo Autor, à Mov. 28551598, não há que se falar em revelia, 

pela suposta ausência de requisitos da carta de preposição. A carta de 

preposição foi emitida para o preposto da Ré, à Mov. 26251255, antes 

mesmo da realização da audiência. Nela constavam todos os poderes 

outorgados, inclusive, no que diz respeito à possibilidade de transigir. 

OPINO, portanto, por indeferir o pedido formulado pelo Autor, no que diz 

respeito ao reconhecimento da revelia. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3ºdo Código de Defesa do Consumidor (como se 

qualificou o próprio Autor, na inicial), devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por deferir, nesta oportunidade, em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. Importa consignar que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE - DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Da 

análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, inclusive audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. Trata-se, em sua essência, de ação indenizatória, e declaratória 

de inexistência de débito. Em síntese, o Autor alega desconhecer a origem 

do débito no valor de R$ 72,47 (setenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos), que subsidiou a negativação de seu nome junto ao 

SERASA/SPC. Importa consignar que, na inicial, o Autor não nega a 

existência de vínculo entre as partes. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28236787), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. No entanto, a parte Ré, em contestação, (Mov. 

28454218) logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança por meio 

de faturas que, somadas, correspondem ao valor negativado, o que indica 

a existência da obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica do Autor. 

Importante consignar que, após a contestação, o Autor apresentou 

impugnação à Mov. 28551598, questionando a ausência de contrato e a 

inexistência de vínculo com a Ré, situação específica que não tinha sido 

informada à inicial. Alegar tão importante premissa, nesta oportunidade, é 

ferir o princípio da boa fé processual, e dificultar o exercício pleno do 

direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, considerando que 

a Ré se defende contra aquilo que lhe é imputado. Pois bem. Para a 

responsabilização civil, faz-se necessária a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. Neste caso 

específico, tenho que a Ré demonstrou que a cobrança do valor 

negativado faz parte do seu exercício regular de direito, não constituindo 

ato ilícito, nos termos do artigo 188, I do Código Civil, pois, somente cobra 

pelo serviço efetivamente prestado, e por débitos que o Autor não 

demonstrou ter adimplido. Consequentemente, está ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil. Em casos semelhantes, aduz a 

jurisprudência recente: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (ABDALA FILHO, João Carlos Saud. Recurso 

inominado 1003303-56.2018.8.26.0072.J. em 29 Mar. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 01 Abr. 2019. Ação Declaratória e 

indenizatória – Recorrente afirma ser indevida a existência do débito – Não 

comprovado o pagamento da dívida – Inocorrência da prescrição – 

Sentença de improcedência mantida. (MARTINS, Marcos Therezeno. 

Recurso inominado n. 1011712-29.2018.8.26.0037. J. em 25 Mar. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 01 Abr. 2019.) Logo, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial, pois, as premissas 

dos autos nos levam a reconhecer que a existência do débito restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva, razão pela qual OPINO por indeferir os pedidos quanto 

à declaração de inexistência de débito, e consequentemente, indeferir o 

pedido de indenização por danos morais. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ E, no 
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caso, importa-nos observar que resta clara a alteração dos fatos, já que o 

Autor tenta indicar a inexistência de débito incontroverso, modificando a 

tese inicial após a apresentação da defesa, tornando-se a condenação 

em litigância de má-fé medida necessária, consoante autorizado pelo 

artigo 80 do CPC/15. DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em relação 

ao pedido contraposto formulado pela Ré, OPINO pelo seu acolhimento, 

nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido 

contraposto, deve-se levar em conta o valor aqui discutido, totalizando o 

montante de R$ 405,43 (quatrocentos e cinco reais, e quarenta e três 

centavos). DO PEDIDO PELA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À defesa, a Ré 

pleiteia pela expedição de ofícios ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, 

bem como à Corregedoria Geral de Justiça, para que ambos adotem as 

providências necessárias em desfavor do patrono do Autor, considerando 

o suposto fenômeno do demandismo judicial. Neste caso específico, 

OPINO por indeferir o aludido pedido, considerando que não há elementos 

probatórios robustos que indiquem conduta antiética do patrono do Autor, 

o que, ao que tudo indica, somente agiu munido das informações que lhes 

foram repassadas. Inclusive, há, à Mov. 26107701, declaração firmada 

pelo próprio Autor, no sentido de que não tinha ciência do débito, 

corroborando com a tese de que o advogado, especificamente, não 

cometeu qualquer ilícito, mas sim, o livre exercício da advocacia. Isso 

posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos 

da fundamentação supra: 1. OPINO por afastar as preliminares de 

ausência de interesse de agir, e de incompetência dos juizados especiais, 

suscitados pela Ré, à defesa. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova em 

favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, quanto à declaração 

de inexistência de débito, bem como da indenização dos danos de ordem 

moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. Em consequência, OPINO 

pela CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 

80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o 

valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC. 5. OPINO, ainda, 

por CONDENÁ-LO ao pagamento das custas processuais, conforme o art. 

949, III da CNGC (Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os 

valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 6. OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR o Autor a 

pagar à Ré o valor de R$ 72,47 (setenta e dois reais e quarenta e sete 

centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. 7. Por fim, OPINO por 

indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à expedição de 

ofícios ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, bem como à Corregedoria 

Geral de Justiça À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017413-62.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência dos débitos nos valores de R$ 453,00, R$ 

503,00, R$ 431,00 e R$ 238,00 e indenização por dano moral no valor de 

R$ 10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em 

que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa 

apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.625,00. INÉPCIA DA INICIAL - DO 

EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré se manifestou à defesa 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 

ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que 

não há controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, 

razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. 

Assim, OPINO por considerar os documentos juntados pela parte autora e, 

por conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela 

ré. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A ré, ainda, em 

confusa preliminar, afirma que não é possível extrair da inicial a pretensão 

autoral, além do que o autor não teria juntado provas do que alegou na 

peça de introito. Primeiramente, de uma simples leitura da narrativa inicial 

decorre logicamente a conclusão – O autor teve seu nome inscrito pela ré 

por dívida que não reconhece, negando a existência de relação jurídica e 

pugnando pela declaração de inexistência do débito, exclusão de seu 

nome dos cadastros restritivos de crédito e indenização por danos morais. 

Além disso, a falta de comprovação dos fatos alegados ensejaria, se 

fosse o caso, a improcedência da ação e não a sua extinção precoce. 

Assim, OPINO por REJEITAR mais esta preliminar de inépcia da inicial 

arguida pela ré. PRESCRIÇÃO Observa-se que a Ré suscitou a existência 

de suposta prescrição dos direitos da parte Autora, por terem se passado 

mais de três anos da negativação. No entanto, entendo que a negativação 

aqui discutida é atual, e permanece até a presente data, razão pela qual 

OPINO por afastar a aludida prejudicial de mérito. DO MÉRITO – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos autos verifico que se 

encontra maduro para julgamento, posto que desnecessária a produção 

de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28460930), reportou-se à impugnação. A ré 

pleiteou a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual 

entendo ser desnecessária, pois a prova a ser produzida nos autos é 

documental (contrato e faturas), ficando indeferido o pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Propiciada 

a conciliação às partes, ambas compareceram à audiência, mas optaram 

por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

17 do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão DEFERIDA em favor da parte autora à decisão de ID nº 26371300 

OPINO por RATFICAR nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela 
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Ré, em razão dos débitos nos valores de R$ 453,00, R$ 503,00, R$ 431,00 

e R$ 238,00. No entanto, a parte Autora nega a existência de contrato 

entre as partes que justificasse a aludida cobrança, requerendo, 

consequentemente, a exclusão dos débitos, bem como a condenação 

pelos danos morais sofridos. A Ré, por sua vez, em sua defesa, insiste 

em mencionar que os débitos são legítimos, contudo não junta qualquer 

documento à contestação. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo causal entre ambos. Analisando os autos, verifico que a Ré não 

acostou nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, 

efetivamente, qualquer relação jurídica consigo que justificasse as 

restrições. Deve-se deixar claro que a negativação dos dados da parte 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, 

ao passo que o cerne da questão consiste em verificar se tais inclusões 

foram indevidas, e principalmente, se ensejaram os danos morais 

pleiteados. Vê-se que a ré, à defesa, não juntou nenhum documento 

capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. Isso porque 

a Ré nada apresentou para comprovar que a parte Autora teria, 

efetivamente, o vínculo contratual propriamente dito. Não apresentou 

sequer o contrato ou outro documento assinado pela Autora que 

legitimasse a cobrança, deixando de cumprir com seu ônus de comprovar 

a existência da relação jurídica entre as partes. Não apresentou sequer as 

faturas que foram objeto da negativação do nome da parte autora. Logo, 

os fatos alegados em sua defesa não são comprovadamente impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte Autora. Consequentemente, 

o apontamento dos dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao 

crédito por débitos indevidos constitui falha na prestação o serviço e 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência recente: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

DOCUMENTOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS 

COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO 

DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor nega ter mantido relação jurídica com a 

ré. Desconhece o débito que deu origem à negativação. Contratação que 

cabia à ré comprovar, bem demonstrar a origem do débito que motivou a 

inscrição. Nenhum documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos 

na inicial. Não há prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, 

ônus que tocava á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida 

configurada. Dano moral in re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, 

ante a ausência de inscrição legítima anterior. RECURSO PROVIDO. 

(DREHER, Glaucia Dipp. Recurso Cível nº 71005928106. J. em 01 Abr. 

2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 15 Abr. 2017.) Débitos de 

unidades consumidoras de energia elétrica – Ausência de relação jurídica 

entre as partes – Direito do consumidor – Inversão do ônus da prova - 

Negativação - Dano moral caracterizado – Dever de indenizar – 

Manutenção da sentença. (GARMES, Gilmar Ferraz. Recurso inominado n. 

0000141-13.2015.8.26.0319. J. em 23 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) RECURSO INOMINADO. 

Inexigibilidade de débito. Dano moral. Cobrança indevida. Serviço não 

contratado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inversão do ônus da 

prova. Ausência de documentos demonstrando a efetiva contratação dos 

serviços pela consumidora. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. 

Indenização devida. Manutenção do quantum fixado na sentença. 

Precedentes. Negado provimento aos recursos interpostos pela autora e 

pela ré. (ALVES, Ricardo Truite. Recurso inominado n. 

1003844-24.2018.8.26.0320. J. em 24 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que, da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da parte autora, sequer legitima a 

cobrança e a negativação aqui discutida. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência ao lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica e que não poderia ser transferido ao consumidor), 

seja por negativar indevidamente o nome da parte Autora. E é exatamente 

nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela 

Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia 

à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

Ré ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem propiciar-lhe a 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência dos débitos nos valores de R$ 453,00, R$ 

503,00, R$ 431,00 e R$ 238,00. Por essas razões, OPINO por determinar 

que a ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO, ainda, por RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 

nº 26371300, tornando-a definitiva. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DOS 

DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, uma vez comprovado que a 

inclusão da negativação foi indevida, enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa, quando é cristalino que o fato danoso ocorreu em 

consequência do ato ilícito da Ré. Esse é o entendimento que tem 

prevalecido na jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência 

de débito. Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. 

Negativação indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em 

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 

10.000,00. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da 

Lei nº 9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. 

Recurso inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) E, nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da parte 

Autora à negativação indevida e o nexo causal está fartamente 

demonstrado, pois, não fosse a negativação indevida, os danos não 

teriam se concretizado. No que tange ao quantum indenizatório, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal, a fim de dissuadi-la de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de 

R$8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO: Pelo exposto e fundamentado, e após analisar os 

argumentos de ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 11.625,00. 2. OPINO por reconhecer 

como legítimo o extrato de negativação apresentado pela parte Autora à 

inicial, REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida na 

contestação. 3. OPINO por REJEITAR também a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de narrativa lógica e ausência de comprovação do 

alegado. 4. OPINO por AFASTAR a prejudicial de mérito da prescrição 

suscitada na defesa. 5. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer 

a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17 do CDC, e 

RATITFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte 
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Autora à decisão de ID nº 26371300. 6. OPINO pela declaração de 

inexistência dos débitos nos valores R$ 453,00, R$ 503,00, R$ 431,00 e 

R$ 238,00. 7. Por essas razões, OPINO por determinar que a ré se 

abstenha de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A 

aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 8. OPINO, ainda, 

por RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID nº 26371300, tornando-a 

definitiva. 9. Por fim, no que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré à ressarci-los 

no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (data de inclusão do nome 

do autor nos cadastros restritivos de crédito) e a correção monetária, a 

partir desta data. 10. Considerando que a Ré não demonstrou a 

pertinência do vínculo propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em 

litigância de má fé, por serem manifestamente improcedentes. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1016587-36.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JONATHAN VALEJO CURADO Polo Passivo: OI S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência o Autor 

pretende declarar (R$ 619,84). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 10.619,84 (dez mil e seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro 

centavos). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares 

a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos 

autos, verifico que não há necessidade de produção de provas em 

audiência de instrução, uma vez que a eventual contratação deveria ser 

demonstrada mediante a simples juntada da contrato firmado entre as 

partes e da fatura representativa do débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. OPINO, consequentemente, por indeferir o pedido da Ré pela 

designação da audiência de instrução, posto que dispensável à formação 

do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, quando o cerne do 

processo demanda prova predominantemente documental. Pois bem. 

Pleiteia o Autor anular eventual negócio jurídico firmado entre as partes, 

com declaração de inexistência do débito que culminou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28234968), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28474010), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito, e 

formula pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 28500844. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Importa consignar que, à inicial, o Autor nega, de maneira expressa, 

a existência de vínculo contratual com a Ré. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta consignar que a 

jurisprudência de nosso estado já deixou claro que “telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que o 

Autor era possuidor de uma linha cancelada por inadimplência. No entanto, 

não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a 

instalação da linha, em nome do consumidor, com a devida assinatura. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com o consumidor, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido ao consumidor), seja por 

negativar indevidamente o nome do Autor. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 
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SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome do Autor, sem acautelar-se da segurança 

necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil a mitigar 

os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

ANULAR eventual negócio jurídico entre as partes, relativo ao contrato nº 

00000005052859097, e por DECLARAR a inexistência do débito no valor 

de R$ 619,84 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido (acima discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, mediante Serasa Jud, no 

valor de R$ 619,84 (seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro 

centavos), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto que 

expõe o seu nome de maneira indevida. Ora, o apontamento dos dados do 

Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

atinge a intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito 

ao crédito, e passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a 

impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Esse é o 

entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com 

Indenização por Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida 

negativação dos dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de 

ausência de relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a 

irregularidade da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado 

pelos danos sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a 

regularidade da operação, conforme dados das "telas sistêmicas " 

juntadas – Meio de prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, 

pois produzida unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e 

assinado pelo autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais 

do mesmo (cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento 

bancário – Declaração de inexistência da dívida que se impõe – 

Negativação indevida dos dados do autor – Danos morais configurados 

("in re ipsa") – Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir 

deste arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso 

(Súmula n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. 

Recurso inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome do Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Ressalto que, neste caso, não há que se falar em incidência da 

súmula 385 do STJ, posto que não há negativação precedente que assim 

autorize. A existência de eventual inscrição posterior, poderá influenciar 

na quantificação do dano, mas não em seu afastamento. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que o 

Autor fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 619,84 (seiscentos e 

dezenove reais e oitenta e quatro centavos). No entanto, não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 10.619,84 (dez mil e seiscentos e dezenove reais e 

oitenta e quatro centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, pela designação de 

audiência de instrução, posto que os fatos aqui discutidos são 

comprovados por prova meramente documental, e a solenidade é 

dispensável à formação do convencimento motivado do artigo 371 do 

CPC/15. 3. Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO por ANULAR eventual negócio 

jurídico entre as partes, relativo ao contrato nº 00000005052859097, e por 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 619,84 (seiscentos e 

dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 5. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 6. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima 

discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 619,84 

(seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), caso a Ré não 

o faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo 

Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (11/07/2017 – Mov. 26079622), e a correção monetária a partir da 

homologação da presente, pelo Douto Magistrado. 9. Não tendo a Ré 

demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 
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inequívoca do débito propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto formulado à defesa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RANDO DAMACENO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1002464-33.2019.8.11.0001 

Autora: PATRÍCIA RANDO DAMACENO Ré: AZUL LINHAS AÉREAS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito versou 

acerca de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora, 

em desfavor da Ré. Após o trâmite processual, houve a prolação do 

projeto de sentença, pelo r. juiz leigo (Mov. 26891478), no qual OPINOU-SE 

pelo reconhecimento dos danos morais sofridos, e pela indenização da 

Autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O aludido projeto foi 

homologado pela Douta Magistrada. Antes mesmo do trânsito em julgado 

da sentença, a Ré, voluntariamente, efetuou o pagamento da condenação, 

no valor de R$ 6.240,00 (seis mil e duzentos e quarenta reais). A Autora 

manifestou concordância com o aludido valor, à Mov. 28449084, e já 

indicou os dados para expedição do alvará. Saliento que o advogado da 

Autora, cuja conta foi indicada para o recebimento do valor, detém plenos 

poderes para receber e dar quitação, consoante procuração juntada à 

Mov. 22547432. Dessa feita, OPINO pela expedição de alvará, em nome do 

advogado da Autora, em observância aos dados fornecidos à Mov. 

22547432. Considerando que o feito já estava na fase de execução, 

OPINO por reconhecer que a obrigação foi devidamente satisfeita, para 

extinguir o processo, nos termos do artigo 924, II do CPC/15. Com a 

expedição do documento acima discriminado, nada sendo requerido, 

OPINO pelo arquivamento do presente feito. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1000082-33.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: CRISTINA ALVES DE SOUZA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES SUSCITADAS PELO RÉU De início, o Réu suscita preliminar 

de falta de interesse de agir, por entender que não havia demonstração de 

pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular 

em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o 

interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a preliminar de interesse 

de agir. DO COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que o Réu 

manifesta-se acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o 

qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo 

"SCPC", que o Réu não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superadas 

essas nuances, NO MÉRITO, verifico que o feito se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, principalmente considerando que a solução da demanda 

exige prova predominantemente documental, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. OPINO, 

portanto, por indeferir o pedido formulado pelo Réu, à defesa, no que diz 

respeito à designação de audiência de instrução para fins de colheita de 

depoimento pessoal. DA DECADÊNCIA O Réu suscita eventual decadência 

do direito autoral, no sentido de que, segundo o Código de Defesa do 

Consumidor, o prazo para reclamar de eventuais vícios seria de 90 dias. 

Sem razão ao Réu, posto que o aludido artigo versa sobre o direito de 

reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação. No caso, trata-se 

de negativação indevida, que, como visto, em 23/03/2019, ainda persistia. 

Ou seja, trata-se de fato atual, que não é abarcado seja pela decadência, 

seja pela prescrição. OPINO, assim, por indeferir o pedido pelo 

reconhecimento da decadência, formulado pelo Réu à defesa. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo 

ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por deferir, em favor da Autora, consoante assegurado pelo artigo 6º, VIII 

do aludido diploma legal. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DO DÉBITO E DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a Autora suscita 

suposta negativação indevida de seu nome, no valor de R$ 77,28 (setenta 

e sete reais e vinte e oito centavos), à pedido do Réu, cuja origem seria 

desconhecida pela mesma. Observo que a Autora nega o vínculo 

contratual com o Réu. Para que o Réu seja responsabilizado civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre eles. O ponto controvertido da contenda 

encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 29440846), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

À defesa (Mov. 29290365), o Réu se manifesta de maneira genérica, 

negando a existência de danos, mas não acostou aos autos nenhuma 
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prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o débito aqui 

questionado, sequer o vínculo contratual propriamente dito, pois não juntou 

qualquer documentação à defesa. Impugnação apresentada à Mov. 

29495793. Pois bem. Da análise dos fatos, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da defesa do 

Réu, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações da autora, sequer legitima a negativação 

flagrantemente indevida. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do 

Réu, na negligência no lidar com a consumidora, seja por não propiciar a 

segurança que deveria ser precípua à relação bancária, seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora por débito cuja origem não 

logrou êxito em demonstrar. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, e rende ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo 

fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, por débito cuja 

origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência da dívida aqui discutida, no valor de R$ 77,28 

(setenta e sete reais e vinte e oito centavos). OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido, no valor de R$ 77,28 

(setenta e sete reais e vinte e oito centavos), incluído em 23/03/2019 

(Mov. 27776074), relativo ao contrato nº 018834641000045FI, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. Quanto ao dano 

moral, uma vez comprovado que a inclusão da negativação foi indevida, 

enseja a responsabilização civil objetiva da empresa, pois é cristalino que 

o fato danoso ocorreu em consequência do ato ilícito do Réu. Ora, o 

apontamento dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu demonstrar, constitui 

falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade da Autora, pois tolhe, 

de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e passa ao mercado de 

consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é inadimplente 

com suas obrigações. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: Recurso Inominado. Bancário. Inexistência de débito. 

Restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito. Negativação 

indevida. Danos morais devidos. Valor indenizatório em conformidade com 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - R$ 10.000,00. 

Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 

9.099/95). Negado provimento. (MELO FILHO, Renato Soares de. Recurso 

inominado n. 1004718-15.2017.8.26.0297. J. em 09 Fev. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 20 Mar. 2018.) E, nesses moldes, tem-se 

que o dano moral é in re ipsa, com a exposição do nome da Autora à 

negativação indevida, e o nexo causal necessário, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, pois, não 

fosse a negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Neste 

caso, não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, posto que 

a negativação aqui discutida é a mais antiga que recai sob o nome da 

Autora. A eventual existência de negativações posteriores pode 

influenciar na quantificação do dano, mas não em seu afastamento. No 

que tange ao quantum indenizatório, à vista da inexistência de critérios 

legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. No caso, considerando esses elementos, 

OPINO por fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração 

da prática ilícita. Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a 

análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por afastar 

as preliminares suscitadas pelo Réu, quanto à ausência de interesse de 

agir, e idoneidade do extrato de negativação. 2. No MÉRITO, comprovados 

o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir 

a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º 

VIII do CDC. 3. OPINO por indeferir o pedido da Ré pelo reconhecimento da 

decadência do direito da Autora. 4. OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome da Autora, por débito cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência da 

dívida aqui discutida, no valor de R$ 77,28 (setenta e sete reais e vinte e 

oito centavos). 5.OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar que o Réu 

exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente 

ao débito aqui discutido, no valor de R$ 77,28 (setenta e sete reais e vinte 

e oito centavos), incluído em 23/03/2019 (Mov. 27776074), relativo ao 

contrato nº 018834641000045FI, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o 

Réu não o faça. 8. OPINO por afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

nestes autos, para reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, de 

responsabilidade do Réu, e condená-lo ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sob o aludido valor deverá incidir 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (23/03/2019 – 

Mov. 27776074), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação 

do presente, pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, não tendo o Réu logrado 

êxito em comprovar, de maneira inequívoca, a legitimidade da negativação, 

OPINO por indeferir o seu pedido pela condenação da Autora em litigância 

de má fé. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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Autora: ISABELLE FABRINI PEREIRA SANTIAGO Ré: BANCO BRADESCO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Em breve síntese, o presente feito 

versou acerca de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória 

Inexigibilidade de Débito c/ Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora, em desfavor do Réu. Após o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, houve prolação, houve a prolação de projeto de sentença, pelo r. 

Juiz leigo, à Mov. 26540529, devidamente homologado pela Douta 

Magistrada, no qual condenou-a ao pagamento de indenização por danos 

morais na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Antes sequer de 

haver pedido expresso pelo cumprimento de sentença, o Réu, 

voluntariamente, comprovou o cumprimento das obrigações de fazer ali 

determinada, bem como do pagamento da indenização arbitrada, no valor 

atualizado de R$ 2.328,84 (dois mil e trezentos e vinte e oito reais e oitenta 

e quatro centavos), consoante se depreende da Mov. 28714274. A 

Autora, por sua vez, à Mov. 28800975, manifestou concordância com o 

valor depositado, e pleiteou pela expedição do respectivo alvará. Na 

ocasião, já informou os dados bancários de seu patrono. Observo que o 

aludido profissional detém plenos para receber e dar quitação, consoante 

procuração de Mov. 24158232. OPINO por determinar que a r. Secretaria 

adote as providências necessárias para se expedir o competente alvará, 

em nome do patrono da Autora, consoante solicitado à Mov. 24158232, em 

observância aos dados bancários ali fornecidos. Após, nada sendo 

requerido, como o feito já estava na fase de execução, e o valor da 

condenação já foi adimplido, OPINO por reconhecer que a obrigação foi 

devidamente satisfeita, para extinguir o processo, nos termos do artigo 

924, II do CPC/15. Consequentemente, OPINO pelo arquivamento do 

presente feito. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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JULIA DIAS QUEIROZ Réu: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da 

análise da questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade 

de produção de provas em audiência de instrução para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a 

legitimidade da negativação aqui discutida deveria ser comprovada 

mediante a simples juntada da respectiva fatura representativa do débito 

negativação, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso 

os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA PERTINÊNCIA 

DO DÉBITO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora em desfavor do Réu. 

Em síntese, a Autora reconhece ter tido relação contratual com o Réu, mas 

assevera que, mesmo após o encerramento do vínculo, continua sofrendo 

cobranças indevidas, e, ainda, teve seu nome negativado, indevidamente, 

no valor de R$ 118,42 (cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos), 

referente à uma fatura vencida em 20/11/2018. Pleiteia pela declaração de 

inexistência do débito, com a baixa da negativação, e o reconhecimento 

dos danos morais. À Mov. 26813857, a Douta Magistrada indeferiu a tutela 

antecipada para a baixa da negativação. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28465491), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28453428), o 

Réu não reconhece o encerramento efetivo da conta, e pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Carreia, ainda, extrato da aludida 

conta. Impugnação apresentada à Mov. 28811045, na qual reitera-se o 

teor da inicial. Pois bem. O ponto controvertido da demanda é averiguar se 

o Réu detinha ou não o direito de negativar o nome da Autora, no valor de 

R$ 118,42 (cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos), e se, dessa 

negativação, surgiram os danos morais pleiteados pela Autora. Da análise 

dos autos, tem-se que razão assiste à Autora. É fato que, considerando a 

dinâmica do direito do consumidor, em especial, ao ônus da prova, o Réu 

teria que comprovar, de maneira inequívoca, não só a continuidade da 

relação contratual, como, também, a legitimidade da negativação, o que 

não o fez. Vê-se que, apesar do termo de encerramento de conta (Mov. 

26316642), não estar devidamente assinado, pela Autora, o extrato 

juntado à defesa, pelo próprio Banco (Mov. 28453529), corrobora com a 

tese inicial, posto que não há movimentações posteriores à 

Fevereiro/2019, data indicada como cancelamento da conta. Ademais, do 

extrato de negativação, tenho que a fatura questionada tem como 

vencimento 20/11/2018, e o Réu, por sua vez, não apresentou qualquer 

documento que fosse, que demonstrasse a existência da aludida fatura. 

Dessa feita, o Réu não logrou êxito em comprovar a legitimidade da 

negativação. Tem-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 118,42 

(cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual 

seja, no valor de R$ 118,42 (cento e dezoito reais e quarenta e dois 

centavos), disponibilizado em 21/12/2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima 

discriminada, mediante SERASAJUD, caso o Réu não o faça. DA ANÁLISE 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda 

encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Independentemente da questão específica quanto ao encerramento 

da conta, (o que, aliás, entendo comprovado, uma vez que o Réu não 

provou a continuidade da movimentação financeira, pela Autora), em 

relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi comprovado 

pelo Réu, e já foi declarado inexistente, consoante outrora explanado. No 

que diz respeito à responsabilidade civil, para que o Réu seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que o Réu não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que 

a autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a negativação 

questionada, tanto que houve a declaração de sua inexistência. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que 

excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 
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relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do 

Réu, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou 

modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débito sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação indevida. 

Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. 

Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do débito, 

ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 

de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral “in re ipsa”. 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de 

reparação por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. 

Alegação de negativação indevida. Falta de comprovação da existência do 

débito. Ação julgada procedente. Recurso da requerida improvido. 

( B E R A L D O ,  D a r c i  L o p e s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. 

Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela declaração de inexistência do débito 

ora discutido, no valor de R$ 118,42 (cento e dezoito reais e quarenta e 

dois centavos). 3. Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 4. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 

118,42 (cento e dezoito reais e quarenta e dois centavos), disponibilizado 

em 21/12/2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, mediante SERASAJUD, 

caso o Réu não o faça. 6. OPINO por reconhecer os danos de ordem 

moral sofridos pela Autora, e por condenar o Réu ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (21/12/2018 – Mov. 26316641), e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto pelo 

Douto Magistrado. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019037-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAXSUEL GOMES DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019037-49.2019.811.0001 Autor: 

MAXSUEL GOMES DO CARMO Ré: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura 

o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao 

passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e 
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despesas, deverá ser formulado em segunda instância, caso haja 

prolação de recurso. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA Antes de 

adentrar ao mérito da demanda, observo que o Autor, à impugnação, 

pleiteia pela realização de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas 

nos contratos de Mov. 29018830 e 29018831. OPINO por indeferir o 

aludido pedido, por entender que a perícia grafotécnica não se faz 

necessária à formação do convencimento motivado, do artigo 371 do 

CPC/15. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de adentrar ao mérito, 

vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o feito tramitasse sob 

segredo de justiça, em razão dos documentos juntados à defesa (Mov. 

29018820), que representariam extrato de uso da linha. Observo que tal 

providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados pessoais 

do Autor sequer são mencionados nos aludidos documentos. Dessa feita, 

OPINO por declarar a desnecessidade de que o relatório de chamadas 

seja arquivado em pasta própria, passível de consulta apenas pelas 

partes e seus patronos. DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA Observo 

que, à defesa, a Ré questiona a idoneidade do comprovante de residência 

apresentado pelo Autor, à inicial. Observo que o Autor firmou declaração 

à Mov. 26677357, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova no 

sentido de que o Autor, efetivamente, não residisse no aludido local. 

OPINO por aceitar o aludido documento para todos os fins processuais. 

DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares suscitadas 

pela Ré. NO MÉRITO, analisando a questão discutida nos autos, verifico 

que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que o débito negativado deveria ser demonstrado 

mediante a simples juntada da respectiva fatura, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO 

por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à 

designação de audiência de instrução. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, o 

Autor nega a existência de vínculo contratual com a Ré, bem como alega 

desconhecer o valor específico, que subsidiou a negativação de seu 

nome, no montante de R$ 165,49 (cento e sessenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos). Pleiteia, assim, pela declaração de 

inexigibilidade da dívida, com o cancelamento do contrato e indenização 

por danos morais. Oportunizada a conciliação (Mov. 28808042), as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva, a Ré sustenta sua conduta no exercício regular de direito, e 

formula pedido contraposto, bem como que o Autor fosse condenado em 

litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir, nesta oportunidade, em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

EXISTÊNCIA DO DÉBITO O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. Importante consignar 

que a relação jurídica propriamente dita, entre as partes foi comprovada 

pelo Réu, razão pela qual OPINO por indeferir o pedido formulado pelo 

Autor, à inicial, no que diz respeito ao cancelamento do contrato. Acaso o 

Autor deseje cancelar o vínculo contratual com a Ré, deve formalizar o 

pedido administrativo. Da análise dos fatos, quanto ao débito propriamente 

dito, objeto da negativação, não se reconhece eventual exercício regular 

de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Isso porque a Ré acostou uma série de documentações 

que comprovam a existência do vínculo, mas não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, o débito 

específico que subsidiou a negativação, pois não apresentou a respectiva 

fatura. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações do autor, sequer 

legitima a negativação flagrantemente indevida. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por não propiciar a segurança que deveria ser precípua à relação 

bancária, seja por negativar indevidamente o nome do Autor, por débito 

cuja origem não logrou êxito em demonstrar. Concretiza-se, portanto, a 

falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade 

objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos 

termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao 

serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o 

que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se 

firmou, faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, 

rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial. E, 

entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71.), posto que, não fosse a negativação indevida, os danos não 

teriam se configurado. Assim, de fato, OPINO por reconhecer que houve 

falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, 

indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito 

em demonstrar, razão pela qual OPINO declarar a inexistência do débito 

específico ora discutido, no valor de R$ 165,49 (cento e sessenta e cinco 

reais e quarenta e nove centavos). OPINO por condenar a Ré à abster-se 

de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de 

multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 165,49 - Contrato nº 

2139114927 - Inclusão 24/05/2019), no prazo de 10 (dez dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 165,49 

(cento e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), caso a Ré 

não o faça. DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DO PLEITO PELOS DANOS 

MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que 

o apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

por débito que a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto que 

expõe o seu nome de maneira indevida. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. 

Negativação indevida. Inscrição do nome da parte autora em órgãos de 

proteção ao crédito. Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a 

legitimidade do débito, ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não 

juntou aos autos documentos que comprovassem a origem do débito. 

Correta a declaração de inexigibilidade do débito. Responsabilidade 

objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos 

hábeis a comprovar que a dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A 

inclusão ou manutenção equivocada do nome da pessoa configura o dano 

moral "in re ipsa". Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a 

teoria do desestímulo. Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. 

Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos". 

(CURITIBA, José Pedro Geraldo Nóbrega. Recurso inominado n. 

1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

Ressalta-se que a Ré não pode fundar seu ato ilícito no suposto 

crescimento desproporcional de demandas semelhantes. Aliás, ao meu 

sentir, tal fato só corrobora com a reiterada falha na prestação de serviço, 

posto que, se a Ré acautelasse em averiguar a idoneidade das 

negativações, antes de lança-las, não haveria necessidade das 

demandas, as quais, inclusive, representam, tão somente, o pleno 

exercício do direito constitucional ao livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 

do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência 

de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe 

ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 
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proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sob esse contexto, ante todo o 

exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória 

trazidas por ambas as partes: 1. OPINO por indeferir os pedidos 

formulados pela Ré, no que diz respeito à designação de audiência de 

instrução, comprovante de endereço e trâmite processual sob a égide da 

justiça gratuita. 2. OPINO por indeferir o pedido de perícia grafotécnica, 

suscitada pelo Autor, à impugnação. 3. OPINO por declarar a 

desnecessidade de que o relatório de chamadas seja arquivado em pasta 

própria, passível de consulta apenas pelas partes e seus patronos. 4. No 

MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO declarar a inexistência do débito 

específico ora discutido, no valor de R$ 165,49 (cento e sessenta e cinco 

reais e quarenta e nove centavos). 6. OPINO por condenar a Ré à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO 

por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 165,49 – Contrato nº 

2139114927 – Inclusão 24/05/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 8. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor de R$ 

165,49 (cento e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), 

caso a Ré não o faça. 9. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral 

sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, 

na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (24/05/2019 – Mov. 26677357) e a correção 

monetária a partir da homologação do presente, pelo Douto Magistrado. 10. 

Por fim, não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação 

específica, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa, 

bem como o pedido quanto à condenação do Autor em litigância de má fé e 

ato atentatório à dignidade da justiça. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006004-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL WESLEY MONTELARES DE CARVALHO KAISER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO JOSE RENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1006004-55.2020.8.11.0001 Polo 

Ativo: SAMUEL WESLEY MONTELARES DE CARVALHO KAISER Polo 

Ativo: ELCIO JOSÉ RENO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A presente demanda 

teve origem do Termo de Ocorrência lavrado no Processo nº 20/2020 JV 

03, elaborado pelo Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário 

(SAI), na data de 10/02/2020. Como se sabe, o SAI é um serviço do poder 

judiciário, vinculado aos juizados especiais, cuja finalidade é atender, in 

locu, os acidentes de trânsito sem vítimas, proporcionando rapidez na 

solução dos conflitos. Ao compulsar os autos, vislumbro que, no aludido 

termo, lavrado pelo r. conciliador, constou a dinâmica do sinistro 

envolvendo as partes acima descritas, e a manifestação expressa de 

ambas, pela solução amigável do litígio. Pois bem. Certo é que se mostra 

lícito e louvável às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova sistemática do 

processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas e 

tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, com 

a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes, e que ambas assinaram o 

termo de acordo, na presença do r. conciliador. Portanto, nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes no Termo de Conciliação 

atrelado ao Processo n. 20/2020 JV-03, para que produzam os seus 

efeitos jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010587-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALETE QUEIROZ DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1010587-20.2019.8.11.0001 

Exequente: ALINE SIQUEIRA NEGRÃO ME Executada: DALETE QUEIROZ 

DE JESUS PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório em face 

ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. DA REVELIA Compulsando os 

autos, verifica-se que a Executada, apesar de devidamente 

citada/intimada para audiência de conciliação, conforme consta do AR 

juntado à Mov. 26394158, não compareceu à audiência realizada nestes 

autos (Mov. 26151586), sequer apresentou justificativa plausível. Deve-se 

deixar claro que o enunciado nº 05 do FONAJE assevera que “a 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Pois bem. 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Destarte, cabe à parte Executada comparecer pessoalmente às 

audiências ou, em se tratando de pessoa jurídica, ser representada por 

preposto. Caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in 

verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz.” Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte Executada na audiência 

de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO NO MÉRITO, 

da análise do processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

OPINO, portanto, por julgar antecipadamente a lide, conforme o art. 355, II 

do CPC, e por aplicar à Executada os efeitos da revelia e a confissão ficta. 

No caso em tela, a Exequente, por meio de título extrajudicial, demonstrou 
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a relação com a Executada, bem como restou evidenciado o débito, o qual 

se refere ao valor do título pendente, atualizados para o montante de R$ 

1.854,73 (um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três 

centavos). Logo, em razão da documentação autoral contida nos autos, 

satisfatória acerca da comprovação regular do crédito cobrado e não 

havendo qualquer contraprova documental, presentes os requisitos da 

responsabilidade contratual, notadamente os postulados da probidade e 

da boa fé na conclusão e execução dos contratos (art. 113 c/c art. 422, 

C.C), tendo como corolário o pagamento, o acolhimento do pedido se 

impõe, razão pela qual OPINO por reconhecer o direito da Exequente ao 

recebimento do valor de R$ 1.854,73 (um mil e oitocentos e cinquenta e 

quatro reais e setenta e três centavos), e por condenar a Executada ao 

respectivo pagamento. Ante ao exposto e, por tudo que dos autos consta, 

OPINO: 1. Por reconhecer a revelia da Executada, nos termos do 

enunciado nº 20 do FONAJE, bem como artigo 20 da Lei nº 9.099/95. 2. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na petição inicial para 

condenar a Executada a pagar à Exequente o valor de R$ 1.854,73 (um mil 

e oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos). Sobre 

a condenação incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação inicial (Mov. 17 – 13/08/2013) e correção monetária a 

partir da data do vencimento de cada parcela do título. 3. E, para a 

efetividade do processo executivo, OPINO pela intimação da executada 

para pagamento voluntário do valor aqui discutido, no prazo de 15 dias, 

sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para a satisfação do 

crédito. 4. Passado o prazo, sem manifestação da Executada, e, sendo a 

penhora infrutífera, OPINO pela intimação da Exequente para, em 10 dias, 

indicar bens penhoráveis de propriedade da Executada, sob pena de 

extinção do feito, consoante artigo 53, §4º da Lei 9.099/95, 5. Em não 

encontrando bens passíveis de penhora, OPINO pela expedição de 

certidão de que a Execução foi admitida pelo juízo, com identificação das 

partes, e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do artigo 828 do CPC/15. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019012-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PATRICIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019012-36.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SILVIA PATRÍCIA DE ALMEIDA Polo Passivo: OI S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora 

pretende declarar (R$ 271,53). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 10.271,53 (dez mil e duzentos e setenta e um reais e cinquenta e 

três centavos). DO MÉRITO DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO A Ré pleiteou pelo 

reconhecimento de eventual prescrição aos autos, pois o vencimento do 

débito negativado se deu em 24/05/2016. No entanto, ressalta-se que a 

Autora demonstrou ter tomado ciência da negativação, do seu direito 

violado, apenas na oportunidade do ingresso da presente demanda, razão 

pela qual OPINO por afastar a prescrição. E, observa-se que não se trata 

de fato passado, mas sim de circunstância atual, pois o extrato da 

negativação foi emitido em 31/10/2019, e a negativação ainda persistia. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada da contrato firmado entre as partes e da fatura representativa do 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

a Autora declarar a inexistência da dívida que culminou na inserção do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Saliento que a Autora nega a 

existência de vínculo contratual com a Ré. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28805656), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29013366), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito, e 

formula pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 29032170. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade 

de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Importa consignar que, à inicial, a Autora nega, de maneira 

expressa, a existência de vínculo contratual com a Ré. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o 

vínculo contratual, e qualquer débito pendente em seu nome. Apresentou, 

tão somente, telas sistêmicas unilaterais. Insta consignar que a 

jurisprudência de nosso estado já deixou claro que “telas sistêmicas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br . Acesso em 10 Jun. 2017.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha cancelada por inadimplência. No 

entanto, não apresentou qualquer documento robusto que demonstrasse a 

instalação da linha, em nome da consumidora, com a devida assinatura. 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da 

Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem 

ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 
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autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de débito. Alegação de negativação indevida. Falta de 

comprovação da existência do débito. Ação julgada procedente. Recurso 

da requerida improvido. (BERALDO, Darci Lopes. Recurso inominado n. 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019. Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

DECLARAR a inexistência da dívida, no valor de R$ 271,53 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e três centavos), relativa ao suposto 

contrato nº 5052533868, inserida em 10/02/2017. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima 

discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à 

r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 271,53 

(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), caso a Ré 

não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de 

maneira indevida. Ora, o apontamento dos dados da Autora, nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade a Ré não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a intimidade 

da Autora, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao crédito, e 

passa ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que a 

mesma é inadimplente com suas obrigações. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: RECURSO INOMINADO – Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por 

Danos Morais – Pedidos iniciais amparados na indevida negativação dos 

dados do autor no rol de maus pagadores – Alegação de ausência de 

relação negocial entre as partes, devendo-se reconhecer a irregularidade 

da contratação e, em consequência, seja o autor indenizado pelos danos 

sofridos – Defesa da casa de crédito sustentando a regularidade da 

operação, conforme dados das "telas sistêmicas " juntadas – Meio de 

prova ("tela sistêmica") que não se revela consistente, pois produzida 

unilateralmente – Ausência, ademais, de contrato escrito e assinado pelo 

autor e tampouco houve a juntada de documentos pessoais do mesmo 

(cópia do CPF e RG), o que retira a credibilidade do argumento bancário – 

Declaração de inexistência da dívida que se impõe – Negativação indevida 

dos dados do autor – Danos morais configurados ("in re ipsa") – 

Indenização fixada em R$ 3.000,00, atendendo aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir deste 

arbitramento e juros de mora incidentes desde o evento danoso (Súmula 

n° 54, do C. STJ) - Recurso Provido. (BARRICHELLO, Cláudia. Recurso 

inominado n. 1016257-47.2018.8.26.0004. J. em 22 Abr. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Jun. 2019.) Ação declaratória de 

inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais – 

alegação de apontamento indevido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, sem correlação com prestação de serviços pela requerida – 

reconhecimento da condição de consumidor do autor - ausência de prova 

a cargo da requerida, quanto à existência do contrato que ensejou a 

restrição - insuficiência de prints de tela para demostrar a existência de 

relação jurídica e de débito por parte da autora – negativação decorrente 

de débito inexistente que por isso enseja indenização por dano moral – 

valor da indenização compatível com o ilícito e condição das partes – 

Procedência acertada sentenças de 1º grau mantida. (PESSOA, Sonia 

Cavalcante. Recurso inominado n. 1000469-89.2018.8.26.0651. J. em 11 

Out. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Portanto, 

tem-se flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está 

fartamente demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o 

nome da Autora, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Observo que, apesar da Autora ter negativação indevida anterior, 

que paira sob seu nome, a mesma está sendo discutida no processo nº 

1019001-07.2019.8.11.0001, em trâmite junto ao 5º Juizado Especial Cível 

desta comarca, e, dessa feita, não pode subsidiar a incidência da Súmula 

nº 385 do STJ. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange 

ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que 

para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na 

proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). DO PEDIDO CONTRAPOSTO 

Observo que, à defesa, a Ré formula pedido contraposto, para que a 

Autora fosse compelido ao pagamento do valor de R$ 271,53 (duzentos e 

setenta e um reais e cinquenta e três centavos). No entanto, não tendo a 

Ré demonstrado a legitimidade da negativação, com a comprovação 

inequívoca do vínculo contratual propriamente dito, OPINO por indeferir o 

aludido pedido. Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes, sem 

preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor 

da causa em R$ 10.271,53 (dez mil e duzentos e setenta e um reais e 

cinquenta e três centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos 

do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por afastar a prescrição almejada pela Ré. 

4. OPINO por DECLARAR a inexistência da dívida, no valor de R$ 271,53 

(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), relativa ao 

suposto contrato nº 5052533868, inserida em 10/02/2017. 5. OPINO por 

condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos 

subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. 

OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros 
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restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (acima 

discriminado), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, mediante Serasa Jud, no valor de R$ 271,53 

(duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), caso a Ré 

não o faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos 

pela Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na 

proporção que OPINO por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (10/02/2017 – Mov. 26670699), e a correção 

monetária a partir da homologação da presente, pelo Douto Magistrado. 9. 

Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da negativação, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto formulado à defesa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018817-51.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018817-51.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LEOMAR RODRIGUES FERREIRA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer 

contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse 

de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DA PERÍCIA OPINO por indeferir o pedido formulado 

pelo Autor, à impugnação, pela realização de perícia técnica nos áudios 

apresentados à defesa, por entender indispensável à formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15. Até porque a voz que 

aparece nas ligações é feminina, e o Autor desta demanda, tem o gênero 

masculino. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as 

nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, 

verifico que não há necessidade de produção de provas em audiência de 

instrução, uma vez que a eventual contratação deveria ser demonstrada 

mediante a simples juntada do contrato assinado pelo Autor, e fatura 

representando o débito no valor negativado, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois 

bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência do débito que culminou na 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, 

no valor de R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 28666138), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

28845722), a Ré fundamenta a negativação em suposto exercício regular 

de direito, e pleiteia a condenação do Autor ao pagamento do valor, à título 

de pedido contraposto. Impugnação apresentada à Mov. 29213200. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, 

é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 

6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de 

comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem o Autor 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da 

irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, 

efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação 

jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas 

sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) Os áudios ali colacionados 

também não dizem respeito ao Autor, posto que trata-se de pessoa 

feminina que fornecesse os dados, passando-se pelo Autor. Inclusive, em 

um dos áudios, a conversa é tratada com a pessoa de Cristina, e não com 

o Autor. Não são, portanto, hábeis à comprovar o vínculo específico entre 

Autor e Ré, sequer a legitimidade da negativação questionada. E a Ré não 

apresentou qualquer pedido de habilitação formulado especificamente pelo 

Autor, ou contrato por ele assinado. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por permitir que terceiros, firmem 

contrato em nome do Autor, seja por negativar indevidamente o nome do 

Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 
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êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 182,94 

(cento e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o 

nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, (R$ 182,94 – contrato nº 0363717991 – lançado em 

13/09/2019), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 182,94 (centoe oitenta e dois 

reais e noventa e quatro centavos), lançada em 13/09/2019, mediante 

SERASA JUD (MOV. 26621765), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS 

DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos morais, 

tem-se que o apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, constitui 

falha na prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, 

posto que expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu 

direito ao crédito, passando ao mercado de consumo, de maneira geral, a 

impressão de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Em 

casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: DANO 

MORAL Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência 

de relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, neste caso, tem-se que a 

Ré permitiu que terceiros firmassem contrato em nome do Autor, posto 

que, claramente se vê que as ligações colacionadas à defesa partiram de 

pessoa do gênero feminino, quando o Autor é do gênero masculino. 

Trata-se de falta de cautela da Ré, que deve assumir o risco do serviço 

que presta. Nesses moldes, tem-se flagrante o dano moral, e o nexo 

causal necessário está fartamente demonstrado com a negativação 

indevida que se paira sob o nome do Autor, que expõe sem que, contudo, 

a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua pertinência, razão pela qual 

OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do 

artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Observa-se, inclusive, que a presente negativação é a 

única que recai sob o nome do Autor. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo 

atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por 

afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação 

apresentado pelo Autor, bem como no que diz respeito à suposta 

ausência de interesse de agir. 2. Comprovados o dano, a culpa e o nexo 

de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer 

a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do 

Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 182,94 (cento e oitenta 

e dois reais e noventa e quatro centavos). 4. Consequentemente, OPINO 

por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, (R$ 

182,94 – contrato nº 0363717991 – lançado em 13/09/2019), no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 182,94 (cento e oitenta e dois reais e noventa e 

quatro centavos), lançada em 13/09/2019, mediante SERASA JUD (Mov. 

26621765), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (13/09/2019 – Mov. 26621765) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo 

Douto Magistrado. 8. Não tendo a Ré demonstrado a legitimidade da 

negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo contratual 

propriamente dito, sequer com a respectiva fatura, OPINO por indeferir o 
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pedido contraposto formulado à defesa. 9. Por fim, OPINO por indeferir o 

pedido de realização de perícia, formulado pelo Autor, à impugnação. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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WELLITON MIRANDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANCARLO DE LARA FERRI OAB - MT25739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1020339-16.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: WELLITON MIRANDA DE ARRUDA Polo Passivo: VIA VAREJO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica 

por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do juízo, a quantificação do 

dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos 

do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 

especiais, à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em 

fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e 

vinte reais). DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem 

preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, verifico que o processo se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA No presente caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão, em favor do Autor, OPINO por deferir, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O Autor 

ingressou com ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais, em razão de problemas na aquisição de um aparelho de ar 

condicionado na sua sede. Narra o Autor que, apesar de ter adquirido um 

ar condicionado LG 24.000 BTU, a Ré atrasou em demasia a entrega, e, 

quando a realizou, apresentou um ar condicionado de menor potência, 

qual seja, 22.000 BTU. Salienta uma série de reclamações não atendidas à 

Ré, e pleiteia que pela restituição da diferença do produto adquirido e 

efetivamente entregue, bem como pelo reconhecimento dos danos morais 

sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 28948701), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

À Mov. 28928031, a Ré apresentou defesa tempestiva, na qual nega ter 

responsabilidade pelos fatos. Pois bem. A aquisição do produto é 

incontroversa nos autos, bem como o atraso propriamente dito, e a própria 

entrega de produto diverso do efetivamente adquirido. Observo que a 

defesa da Ré não logrou êxito em desconstituir o atraso, sequer o fato de 

ter entregue produto de qualidade inferior ao Autor. Manifestou-se, 

apenas, de maneira genérica, para eximir-se de sua responsabilidade. 

Percebo que os argumentos da Ré bastaram-se em conjecturas, no 

sentido de que a entrega do produto já deveria ter ocorrido, ou que o valor 

do mesmo já deveria ter sido restituído, sem que, conduto, carreasse 

qualquer documento que assim atesta-se. Ademais, a defesa não amolda 

aos argumentos iniciais, posto que, como asseverado, o produto, embora 

com atraso, foi entregue, mas com a qualidade inferior, ou seja, foi 

entregue um ar condicionado de 22.000 BTUS no lugar do adquirido, de 

24.000 BTUS. Segundo o Autor, tal se deu em razão de que o ar 

condicionado efetivamente adquirido não mais constava no estoque. Ora, 

a Ré deve ofertar ao mercado de consumo produtos em estrita 

observância ao seu estoque. Quando o consumidor adquire um produto 

específico, lhe gera a expectativa de recebê-lo no prazo estabelecido. No 

caso, não só houve o atraso incontroverso (A Ré sequer demonstrou ter 

controle se o produto foi ou não entregue), como o produto entregue não 

foi o efetivamente adquirido, mas de qualidade inferior. Vê-se ainda, que a 

Ré compeliu o Autor à aceitá-lo, o que corrobora com a vulnerabilidade do 

consumidor, e a superioridade econômica da Ré. Esses comportamentos 

configuram ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois viola toda a 

dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, em especial os artigos 6º, III 

e VI, que exigem informação adequada e clara sobre o produto adquirido, 

e prevenção de danos, o que não se viu, pela Ré. Sob esse contexto, 

entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação 

de causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, 

Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. p. 71.), posto que, não fosse o atraso na entrega do produto, e a 

efetiva entrega de produto diverso do adquirido, com flagrante falha no 

atendimento pós venda, os danos não teriam se concretizado. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. 1. Atraso na entrega do produto. 2. Inversão 

do ônus da prova em favor do consumidor. 3. Desvio produtivo. 4. Dano 

moral configurado. 5. Indenização arbitrada em valor condizente com as 

circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso improvido. (SOUZA, Rafael 

Almeida Moreira de. Recurso inominado n. 1003035-06.2018.8.26.0297. J. 

em 11 Dez. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 27 Mar. 2019.) 

AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Código de Defesa do 

Consumidor. Atraso na entrega da mercadoria e mau atendimento. 

Inversão do ônus da prova. Indenização por danos morais devida. Fixação 

da indenização do dano moral proporcional ao dano causado. Sentença de 

parcial procedência mantida. Negado provimento ao recurso da parte ré. 

(KAARI, Carla. Recurso inominado n. 0004211-31.2018.8.26.0008. J. em 

30 Maio 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Fev. 2020.) 

Recurso Inominado - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por 

danos morais – Compra de produtos pela internet – Sucessivos atrasos na 

entrega, realizada posteriormente com produtos diversos – Falha no 

fornecimento de bens e na prestação de serviços – Responsabilidade civil 

objetiva – Danos morais configurados, eis que a hipótese foi além do mero 

descumprimento contratual – 'Quantum' indenizatório bem arbitrado - 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 

da Lei n° 9.099/95 – Recursos desprovidos. (JORGE, Sergio Augusto de 

Freitas. Recurso inominado n. 1003093-08.2018.8.26.0071. J. em 13 Mar. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Fev. 2020.) Deve-se 

considerar que o Autor tinha a legítima expectativa de receber exatamente 

o produto específico adquirido, no prazo originalmente informado pela Ré. 

Uma vez que a Ré não respeitou o prazo estipulado, e, ainda, entregou 

produto de qualidade inferior, obrigando o Autor a aceita-lo, sem dúvida, 

gera incômodos que ultrapassam a esfera do mero dissabor. OPINO, 

assim, por reconhecer os danos morais, na modalidade in re ipsa. DA 

QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL Definido o ato ilícito, o dano moral, a 

responsabilidade da Ré, e o nexo causal que os une, resta fixar o valor da 

indenização pelo dano moral sofrido pelo Autor. Para o arbitramento dos 

valores, é imprescindível conjugar alguns critérios, como a situação 

econômica do lesado, a intensidade do sofrimento, a gravidade da conduta 

e as circunstâncias que envolvem o caso. No caso em tela, vê-se a via 

crucis enfrentada pelo Autor para o recebimento do produto adquirido, e, 

posterior frustração com a necessidade de ficar com produto com 

qualidade inferior. Nesse sentido, levando em consideração todas essas 

nuances, bem como os argumentos de ambas as partes, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é 

suficiente para reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Valor que guarda correspondência com a gravidade do fato e 

do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e da 

empresa autora das ofensas, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade, o que representa um equilíbrio que não significa 

enriquecimento ilícito às vítimas, mas um impacto à Ré, suficiente para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 517 de 716



impedi-la de reiterar o aludido comportamento no mercado de consumo. 

DOS DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, 

aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se que o Autor logrou êxito em 

demonstrar que, apesar de ter pago por um produto que valia R$ 3.649,00 

(três mil e seiscentos e quarenta e nove reais), a Ré lhe entregou, 

efetivamente, um produto de menor potência, e menor preço, qual seja, R$ 

3.399,00 (três mil e trezentos e noventa e nove reais). Incontroverso, 

portanto, o prejuízo material do Autor, no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). E trata-se de cobrança indevida, posto que valor do 

produto efetivamente entregue não corresponde ao valor pago pelo Autor. 

Assim, considerando os termos do artigo 42, §único, do CDC, OPINO por 

reconhecer o direito do Autor em receber tais valores na proporção 

dobrada, perfazendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sob os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (29029178 – 20/12/2019), e correção monetária (INPC) a partir 

do efetivo pagamento (31/10/2019 – Mov. 27260317). Isso posto, após a 

análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da 

fundamentação supra, sem preliminares a serem enfrentadas: 1. OPINO 

em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos 

e vinte reais), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao Sistema PJE. 2. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a incidência da legislação de consumo e a 

vulnerabilidade do Autor, para deferir a inversão do ônus probatório em 

seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. Comprovados o dano, o 

nexo de causalidade e a responsabilidade da Ré, OPINO por julgar 

parcialmente procedentes os pedidos formulado pelo Autor, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer os danos morais de 

responsabilidade da Ré, e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização ao Autor, em valor que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(31/10/2019), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 4. OPINO por CONDENAR a Ré à 

indenização por danos materiais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do artigo 42, §único, do CDC. Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(29029178 – 20/12/2019), e correção monetária (INPC) a partir do efetivo 

pagamento (31/10/2019 – Mov. 27260317). Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018484-02.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD Polo Passivo: AZUL LINHAS 

AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela Autora em 

desfavor à Ré. Antes sequer da abertura de prazo para apresentação de 

defesa, oportunizada a conciliação, ambas compareceram à solenidade 

(Mov. 28613553), e resolveram pôr fim ao litígio, de forma amigável. Pois 

bem. Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao 

espírito da nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

que a Autora advogava em causa própria, e que nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes na ata de audiência de 

Mov. 28613553, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. 

OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019328-49.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA OAB - MT23107/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019328-49.2019.811.0001 Polo 

Ativo: ORLANDO DOS SANTOS LARA Polo Passivo: GOL LINHAS 

AÉREAS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA REVELIA A Ré, embora 

devidamente citada/intimada, embora tenha comparecido à audiência de 

conciliação (Mov. 2883512), não apresentou defesa aos autos, apesar de 

advertida das consequências, consoante ata de Mov. 28808069. O 

Enunciado nº 11 do FONAJE, deixa claro que “nas causas de valor 

superior a vinte salários mínimos, a ausência de contestação, escrita ou 

oral, ainda que presente o réu, implica revelia. Sob esse contexto, OPINO 

por reconhecer a revelia da Ré, e por aplicar os seus efeitos, consoante 

enunciado nº 11 c/c artigo 344 do CPC/15. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO No MÉRITO, ao compulsar os autos, verifico que se 

encontram aptos para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

CPC/15. Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos 

no aludido diploma, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão, 

em favor do Autor, OPINO por deferir nesta oportunidade, nos termos do 

artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta pelo Autor em desfavor da Ré. Em 

síntese, alega o autor que, apesar de ter adquirido passagens para os 

trechos Cuiabá/MT à Porto Alegre/RS, com conexão em Guarulhos/SP, 

com previsão de chegada às 17:30 do dia 10/06/2019, o voo sofreu 

atraso, ante a manutenção não programada da aeronave, fazendo com 
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que perdesse a conexão em Guarulhos. Diante disso, o Autor narra ter 

sido remanejado, de ônibus, para o aeroporto de Congonhas/SP, de onde 

pegou novo voo para Porto Alegre/RS, aonde aportou às 21:50. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 2883512), a Ré compareceu à 

solenidade, e optou por prosseguir com a demanda. No entanto, deixou de 

apresentar defesa aos autos, embora ciente do prazo e importância da 

manifestação. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, 

danos e nexo causal entre eles. No caso em tela, da análise dos 

argumentos e documentos apresentados na inicial, e, considerando a 

revelia da Ré, entendo que seus comportamentos foram contrários à 

dinâmica do Código de Defesa do Consumidor, merecendo a reprimenda 

legal. Ora, quando o consumidor adquire passagens aéreas, lhe gera a 

expectativa de serem prestados serviços de qualidade, seja nas 

informações repassadas pelas empresas, seja no transporte propriamente 

dito, e, principalmente, quanto ao trajeto e pontualidade do horário 

contratado. E, cumpre observar que a Ré sequer apresentou defesa aos 

autos, na tentativa de justificar sua conduta. Assim, pela logística do 

direito do consumidor, e por tudo mais que consta nos autos, entendo que 

a Ré, ao fornecer seus serviços aos consumidores de maneira geral, se 

compromete pela qualidade. Ao violar a pontualidade, e atrasar quase 

cinco horas o aporte ao destino final, sem qualquer explicação plausível 

ao consumidor, comete ato ilícito, nos termos do artigo 186 do C.C., pois 

viola toda a dinâmica da relação de consumo, bem como os principais 

direitos do consumidor, em especial a prestação de um serviço adequado, 

informações adequadas e claras, qualidade do serviço prestado, e efetiva 

reparação de dano moral, preconizados no artigo 6º, III e VI. Importa 

consignar que, mesmo que comprovado fosse, a eventual manutenção 

não programada da aeronave, é um risco da atividade desenvolvida pela 

Ré, que jamais poderá ser transferido ao consumidor. Logo, OPINO por 

reconhecer o ato ilícito, consoante outrora explanado, praticado pela Ré, 

em desfavor do Autor, em razão do atraso propriamente dito. E, 

analisando o pleito pela reparação de danos morais, vislumbro que a 

angústia e o desgaste causados no Autor, a falta de qualidade dos 

serviços prestados pela Ré, com a clara impontualidade e sem prestar 

assistência, extrapola a esfera do mero dissabor, e certamente são 

considerados danos morais in re ipsa. Ora, quando se contrata os 

serviços de transporte aéreo, gera a expectativa de cumprimento do 

horário e trajeto contratados. Se, ao contrário, os serviços não são 

prestados com a qualidade esperada, sequer com a pontualidade que é 

exigida aos consumidores, e sem qualquer assistência, isso quebra a 

expectativa, e passa no consumidor a sensação de insegurança e 

desprezo. Ademais, vislumbro, ainda, que o Autor foi submetido a mais um 

incômodo, consubstanciado na conclusão de parte do trajeto por via 

terrestre, quando teve de trocar de aeroporto, de Guarulhos para 

Congonhas, o que levou em torno de duas horas. Em casos semelhantes, 

já decidiu a jurisprudência pátria: Ação de indenização. Transporte aéreo 

internacional de passageiros. Atraso de voo. Procedência da ação em 

razão da revelia e diante dos documentos juntados com a inicial que 

comprovam os fatos alegados pelos autores. Incidência das regras do 

Código de Defesa do Consumidor em detrimento das disposições inseridas 

em Convenções Internacionais. Danos morais devidos. Quantum arbitrado 

que se afigura razoável e não comporta redução. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (HEINRICH, Angela Martinez. Recurso inominado n. 

1014389-23.2014.8.26.0344. J. em 27 Nov. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2019). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – TRANSTORNOS 

QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – ATRASO 

INJUSTIFICADO POR CANCELAMENTO DE VOO MAIS DO QUE 

PREVIAMENTE AGENDADO – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS - PREJUÍZO 

IN RE IPSA - FIXAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DE ACORDO COM AS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONFORME O OBSERVADO NO JULGADO - 

RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (CASCONI, Lincoln 

Augusto. Recurso inominado n. 1006334-90.2019.8.26.0576. J. em 02 Out. 

2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2019.) Nesses 

moldes, tem-se que o dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade 

Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente 

demonstrado com desídia com que a Ré lidou com os fatos, e submeteu o 

Autor à desgaste que supera a esfera do mero dissabor. No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para as vítimas e produza impacto bastante na causadora do mal a 

fim de dissuadi-la de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente na 

proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto e fundamentado, 

após a análise dos argumentos e provas colacionados por ambas partes, 

sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a revelia da Ré, nos termos do artigo 20 da lei nº 9.099/95, e 

por aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC/15. 2. OPINO 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, e por deferir a 

inversão do ônus probatório, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, 

VIII. 3. OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade civil, e por 

condenar a Ré a indenizar o Autor por danos morais, no valor que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da homologação da presente, pelo Douto Magistrado, e 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação (15/01/2020 – Mov. 

28835712). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para homologação, de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015868-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015868-54.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA Polo Passivo: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez deixado ao 

arbítrio do juízo, a quantificação do dano moral perseguido, o valor da 

causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o 

artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, à ocasião da 

distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em 

R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais). DO 

COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se 

acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o qual alega não 
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ser original, e configuraria suposta inépcia da inicial. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “SPC Brasil”, e que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual OPINO por 

aceitá-lo para todos os fins processuais. Ademais, o artigo 330, I do 

CPC/15, estabelece que a petição inicial será indeferida quando for inepta, 

ao passo que o §1º estabelece as hipóteses nas quais considera-se 

inepta a petição inicial. A eventual fragilidade de provas do alegado na 

inicial não está ali elencada, e não pode subsidiar a extinção precoce do 

feito, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. DA SUPOSTA 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE 

SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse 

de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a 

intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

suposta ausência de interesse de agir. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da 

questão discutida nos autos, verifico que não há necessidade de 

produção de provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual 

contratação deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do 

contrato assinado pela Autora, e fatura representando o débito no valor 

negativado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a 

inexistência da dívida que culminou na inserção do seu nome em órgãos 

de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 91,61 (noventa e 

um reais e sessenta e um centavos), bem como reconhecer os danos 

morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 27635648), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 27806141), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito. Impugnação apresentada à Mov. 

28202903. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a 

Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Observo que a Autora nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome da Autora. (Mov. 27806142) 

Ressalta-se que a Ré não pode fundar seu ato ilícito no suposto 

crescimento desproporcional de demandas semelhantes. Aliás, ao meu 

sentir, tal fato só corrobora com a reiterada falha na prestação de serviço, 

posto que, se a Ré acautelasse em averiguar a idoneidade das 

negativações, antes de lança-las, não haveria necessidade das 

demandas, as quais, inclusive, representam, tão somente, o pleno 

exercício do direito constitucional ao livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV. E, no mesmo sentido, não pode a Ré 

fundamentar sua defesa na suposta demora no ajuizamento da demanda, 

haja vista que, como salientado na inicial, trata-se de negativação atual, 

uma vez que o extrato de Mov. 25910595, foi expedido em 07/11/2019, e 

que a Ré não apresentou qualquer outro documento que viesse a 

desconstituí-lo. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos 

sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria 

ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 
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consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 91,61 

(noventa e um reais e sessenta e um centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 91,61 (noventa e um reais e 

sessenta e um centavos), lançada em 12/03/2018, em razão do contrato 

nº 0320143776, mediante SERASA JUD (Mov. 25910595), caso a Ré não o 

faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome e 

imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. E, neste caso, apesar da Ré suscitar a incidência da Súmula 385 

do STJ, não apresentou qualquer prova idônea aos autos que indicasse a 

existência de negativação anterior. Juntou, tão somente um quadro 

desconexo, à Mov. 27806141, p. 3 e 28, que sequer identifica o nome da 

Autora, e não é hábil aos fins à que se destina. DA QUANTIFICAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do 

artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Observa-se, inclusive, que a presente negativação é a 

única que recai sob o nome da Autora. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo 

atentado, valor esse que OPINO por arbitrar na proporção de R$3.000,00 

(três mil reais). Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em comprovar sequer 

o vínculo contratual com a Autora, propriamente dito, ou mesmo a 

legitimidade da negativação, OPINO por indeferir o pedido contraposto 

formulado à defesa. Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO em fixar o valor da causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove 

mil e novecentos e vinte reais), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. 

OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação 

apresentado pela Autora, bem como quanto à questão da ausência de 

tentativa de solicitação prévia. 3. NO MÉRITO, comprovados o dano, a 

culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO 

por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 91,61 

(noventa e um reais e sessenta e um centavos). 5. OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 91,61 (noventa e um reais e sessenta e um 

centavos), lançada em 12/03/2018, em razão do contrato nº 0320143776, 

mediante SERASA JUD (Mov. 25910595), caso a Ré não o faça. 8. OPINO 

por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por 

condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO 

por arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(12/03/2019 – Mov. 25910595), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, não 

tendo a Ré logrado êxito em comprovar sequer o vínculo contratual com a 

Autora, propriamente dito, ou mesmo a legitimidade da negativação, OPINO 

por indeferir o pedido contraposto formulado à defesa. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015030-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015030-14.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR MAX RIBEIRO DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 
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gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja interposição de 

recurso. INÉPCIA DA INICIAL – EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO A ré se 

manifestou à defesa acerca do comprovante de negativação juntado à 

inicial, o qual alega não ser emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. 

Contudo, vê-se que Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, bem como que não há controvérsia acerca da 

negativação do nome da parte autora, razão pela qual OPINO por aceitá-lo 

para todos os fins processuais. Assim, OPINO por considerar o extrato de 

negativação juntado pela autora e, por conseguinte, REJEITAR a preliminar 

de inépcia da inicial arguida pela ré. LITISPENDÊNCIA - CONEXÃO OPINO 

por REJEITAR a preliminar arguida pela ré, uma vez que, primeiramente, a 

demandada sequer informou o número do processo objeto da 

litispendência alegada. Além disso, consoante se verifica pelo sistema 

PJE, a outra ação que o autor move contra a parte ré 

(1015034-51.2019.8.11.0001) discute cobrança referente a contrato 

distinto. DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento 

ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 27515461), reportou-se 

à impugnação e a parte ré, pugnou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento, a qual entendo ser desnecessária, uma vez que a 

prova a ser produzida nos autos é essencialmente documental, ante a 

negativa de existência de relação jurídica entre as partes arguida na 

inicial. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Propiciada a conciliação às partes, ambas 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17 do CDC, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir, em favor 

da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, 

alega a parte Autora que teve seu nome negativado indevidamente pela 

Ré, em razão do débito no valor de R$ 321,71. No entanto, a parte Autora 

nega a existência de contrato entre as partes, que justificasse a aludida 

cobrança, requerendo, consequentemente, a exclusão do débito, bem 

como a condenação pelos danos morais sofridos. A Ré, por sua vez, na 

contestação colacionada à movimentação nº 11, insiste em mencionar que 

os débitos são legítimos, juntando extrato de utilização que supostamente 

representa o débito discutido. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

causal entre ambos. Analisando os autos, verifico que a Ré não acostou 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a parte autora teria, efetivamente, 

qualquer relação jurídica consigo que justificasse as restrições, mas 

apenas telas sistêmicas e extrato de faturas unilaterias, as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). Deve-se deixar 

claro que a negativação dos dados da parte Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito é fato incontroverso nos autos, ao passo que o cerne 

da questão consiste em verificar se tais inclusões foram indevidas, e 

principalmente, se ensejaram os danos morais pleiteados. Pois bem, vê-se 

que a ré, à defesa, juntou documentos unilaterais representativos dos 

débitos, mas nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou 

modificar o direito autoral. Isso porque a Ré nada apresentou para 

comprovar que a parte Autora teria, efetivamente, o vínculo contratual 

propriamente dito. Não apresentou sequer o contrato ou outro documento 

assinado pela Autora que legitimasse a cobrança, deixando de cumprir 

com seu ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as 

partes. Apresenta documentos unilaterais, sem qualquer assinatura da 

parte Autora. Ademais, verifica-se pelo extrato juntado pela ré (ID nº 

28103972), que todos os valores supostamente devidos pela parte autora 

estão pendentes de pagamento, ou seja, nunca houve o pagamento de 

faturas da unidade consumidora em questão. Logo, os fatos alegados em 

sua defesa não são comprovadamente impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte Autora. Consequentemente, o apontamento 

dos dados da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito por débitos 

indevidos constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência recente: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO COM A RÉ. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM ARBITRADO EM R$7.800,00. SENTENÇA REFORMADA. O autor 

nega ter mantido relação jurídica com a ré. Desconhece o débito que deu 

origem à negativação. Contratação que cabia à ré comprovar, bem 

demonstrar a origem do débito que motivou a inscrição. Nenhum 

documento foi juntado em relação aos fatos aduzidos na inicial. Não há 

prova de culpa exclusiva do autor ou mesmo de terceiro, ônus que tocava 

á ré (art. 373, II, novo CPC). Cobrança indevida configurada. Dano moral in 

re ipsa. Quantum arbitrado em R$ 7.800,00, ante a ausência de inscrição 

legítima anterior. RECURSO PROVIDO. (DREHER, Glaucia Dipp. Recurso 

Cível nº 71005928106. J. em 01 Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 15 Abr. 2017.) Débitos de unidades consumidoras de energia 

elétrica – Ausência de relação jurídica entre as partes – Direito do 

consumidor – Inversão do ônus da prova - Negativação - Dano moral 

caracterizado – Dever de indenizar – Manutenção da sentença. (GARMES, 

Gilmar Ferraz. Recurso inominado n. 0000141-13.2015.8.26.0319. J. em 23 

Nov. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) 

RECURSO INOMINADO. Inexigibilidade de débito. Dano moral. Cobrança 

indevida. Serviço não contratado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 

Inversão do ônus da prova. Ausência de documentos demonstrando a 

efetiva contratação dos serviços pela consumidora. Inscrição indevida. 

Dano in re ipsa. Indenização devida. Manutenção do quantum fixado na 

sentença. Precedentes. Negado provimento aos recursos interpostos pela 

autora e pela ré. (ALVES, Ricardo Truite. Recurso inominado n. 

1003844-24.2018.8.26.0320. J. em 24 Ago. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 08 Jan. 2019.) Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. 

Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que, da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da parte autora, sequer legitima a 

cobrança e a negativação aqui discutida. Consequentemente, verifica-se o 

ato ilícito da Ré, na negligência ao lidar com o consumidor, seja por cobrar 

débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que 

deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da 

atividade econômica e que não poderia ser transferido ao consumidor), 

seja por negativar indevidamente o nome da parte Autora. E é exatamente 

nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela 

Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Caberia 

à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano 

relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor 

ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto 

probatório que se firmou, faz com que se revista de verossimilhança a 

alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão 

esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal, ou seja, “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Isso porque, não fosse a 

negativação indevida, os danos não teriam se concretizado. Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

Ré ao negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem propiciar-lhe a 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 
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independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência do débito no valor de R$ 321,71. Por essas 

razões, OPINO por determinar que a ré se abstenha de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que a ré 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, a adoção das medidas 

necessárias para retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 321,71, sob pena de multa 

fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00. Desde já fica a Secretaria 

autorizada a tomar providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor acima especificado, mediante sistema 

SERASA JUD, caso a empresa ré não o faça. DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela reparação de danos 

morais, tem-se que apesar do apontamento dos dados da parte Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que a Ré não conseguiu 

demonstrar, constituir falha na prestação o serviço, no caso em espeque, 

não há como se reconhecer danos morais propriamente ditos. Isso porque 

a parte autora já possuía apontamento por cheque sem fundo nos órgãos 

restritivos de crédito quando da inserção da negativação aqui discutida, 

consoante se vê pelo extrato juntado á inicial (ID nº 25669678). Desse 

modo, a improcedência da pretensão indenizatória se impõe, pois, 

restando comprovado que havia anotação preexistente do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, 

a teor do enunciado sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido, cito jurisprudência 

da Turma Recursal do nosso estado: EMENTA:RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS– 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –FRAUDE – 

APONTAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA 

DA PARTE CREDORA QUANTO Á INVESTIGAÇÃO DA DENUNCIADA 

FRAUDE COMERCIAL – DANO MORAL– AFASTADO – EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS LEGÍTIMAS RESTRIÇÕES ANTERIORES –SÚMULA 385 DO STJ – 

REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição em órgãos de 

proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a 

prova de sua ocorrência. A preexistência de legítima negativação em 

nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos 

termos da súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 

1000518-98.2017.8.11.0032, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2019, 

Publicado no DJE 24/07/2019) E, havendo, pois, inscrição prévia do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção, inexiste o abalo de crédito, 

porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada 

a inscrição que ora se discute, razão pela qual OPINO pelo indeferimento 

dos danos morais. Quanto ao pedido contraposto e de condenação da 

parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que 

manifestamente improcedentes. DISPOSITIVO: Pelo exposto e 

fundamentado, e após analisar os argumentos de ambas as partes: 1. 

OPINO por aceitar o extrato de negativação juntado com a inicial, 

REJEITANDO a preliminar de inépcia da inicial arguida na contestação. 2. 

OPINO por REJEITAR também a preliminar de litispendência. 3. NO MÉRITO, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo nos autos, 

consoante artigo 17 do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em 

favor da Autora, conforme artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela declaração 

de inexistência do débito no valor de R$ 321,71. 5. OPINO por condenar a 

Ré a abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração 

inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. 

OPINO por determinar que a ré providencie, no prazo de 10 (dez) dias a 

adoção das medidas necessárias para retirada do nome da autora dos 

cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa fixa que OPINO por 

arbitrar em R$ 2.000,00. 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima especificado, mediante sistema SERASA JUD, 

caso a ré não o faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO pelo 

seu indeferimento, a teor do que dispõe a Súmula 385 do STJ. 9. 

Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo 

propriamente dito, OPINO por indeferir o pedido contraposto, bem como o 

pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019084-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIANA PEREIRA DE MOURA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, 

uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial 

independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, 

conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a 

discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado 

que possa futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido a este título, em evidente descumprimento do art. 292, VI, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, a 

parte autora pretende a declaração de inexistência de débito no valor de 

R$ 105,44 e R$ 84,04 e indenização por dano moral no valor de R$ 

10.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em que 

haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa 

apontado na inicial, qual seja, R$ 10.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.189,48. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA 

DA INICIAL Tem-se que a Ré se manifestou acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL local. Contudo, vê-se que a Ré não apresentou 

qualquer contraprova que o desconstituísse, bem como que não há 

controvérsia acerca da negativação do nome da parte autora, razão pela 

qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. Assim, OPINO 

por considerar os documentos juntados pela parte autora e, por 

conseguinte, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte 

ré. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico 

que ele se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a 

produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 

do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28819446), reportaram-se à contestação e 

impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 
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Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alega a parte 

Autora ter sido surpreendida com negativação em seu nome oriunda da 

empresa Ré, nos valores de R$ 105,44 e R$ 84,04, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Trouxe apenas 

faturas produzidas unilateralmente e telas sistêmicas, sobre as quais a 

jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe 

é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos 

autos o contrato específico que subsidiou a negativação, principalmente 

quando a parte Autora negou a existência de vínculo entre as partes. 

Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente 

para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL OS DÉBITOS NOS VALORES DE 

R$ 105,44 E R$ 84,04, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No 

que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ademais, há que 

se ressaltar que a parte autora possui débitos posteriores, conforme se 

denota pelos extratos de ID nº 26685862 e 28683786. Assim sendo, a 

existência de inscrição posterior também deve sopesar no momento da 

fixação do dano moral. Neste sentido: Recurso Inominado nº.: 

1001364-58.2017.8.11.0051- PJE- RP Origem:Juizado Especial Cível de 

Campo VerdeRecorrente(s):BANCO BRADESCO S.ARecorrido(s):BRUNO 

PEREIRA BORGESJuíza Relatora:Dra. Patrícia Ceni Data do 

Julgamento:18/06/2019 E M E N T ARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA NA QUANTIA DE R$ 227,94 (duzentos e vinte e sete reais e 

noventa e quatro centavos) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA 

RECLAMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 4.000,00 (quatro mil reais) QUE NÃO 

MERECE REPAROS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.De análise aos 

autos, tenho que não restou incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, uma vez que a parte Reclamada não colacionou aos autos nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes.Assim, não 

havendo qualquer comprovação da relação jurídica, bem como a 

legitimidade da negativação em nome do consumidor, há de ser 

reconhecida a inscrição por dívida indevida, tenho que os danos morais 

devem ser mantidos, já que são in re ipsa.É certo que o valor da 

indenização deve guardar consonância com o dano sofrido, a 

potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da vítima, bem 

como a inexistência de negativações posteriores.Neste cenário, entendo 

que a quantia arbitrada (R$ 4.000,00) se mostra compatível com os 

critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores deste mesmo patamar. Manutenção da sentença 

em todos os termos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001364-58.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 

24/06/2019) Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré ao pagamento da 

importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO pela correção, de 

ofício, do valor da causa, para fixá-lo em R$ 10.189,48. 2. OPINO por 

rejeitar a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré à defesa. NO 

MÉRITO: 3. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, 

e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de 

acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEIS 

OS DÉBITO NOS VALORES DE R$ 105,44 E 84,04, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO fixar em R$ 2.000,00. 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 7. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 1.000,00 (um mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (10/04/2017) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 
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do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1013438-32.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: CLAINILTON AGUIAR LEITE Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor dos danos perseguidos, o valor da causa deve 

ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e 

V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 14.970,00), 

materiais (R$ 720,00) e o valor cuja inexistência o Autor pretende declarar 

(R$ 7.851,27). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 

23.541,27 (vinte e três mil e quinhentos e quarenta e um reais e vinte e 

sete centavos). DA PERÍCIA A Ré suscita, em sede de preliminar, a 

suposta necessidade de se realizar perícia nas instalações elétricas da 

unidade consumidora questionada, o que afastaria a competência dos 

juizados especiais. OPINO por afastar a aludida preliminar, por entender 

que a mesma não é necessária à formação do convencimento motivado do 

artigo 371 do CPC/15, principalmente considerando que a Ré deveria ter 

comprovado a regularidade de suas condutas, para efetuar a cobrança 

aqui discutida. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Superada a 

preliminar. Da análise do mérito do processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, uma vez 

que os fatos aqui discutidos seriam facilmente comprovados mediante 

prova documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. OPINO, assim, por indeferir o pedido 

formulado à Ré, à defesa, no sentido de designação de audiência de 

instrução para a colheita do depoimento pessoal do Autor. Tal 

circunstância jamais poderá configurar cerceamento de defesa, pois, 

como salientado alhures, os fatos aqui discutidos demandam de prova 

essencialmente documental. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se 

tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, e a maior aptidão da Ré 

à provar o insucesso da demanda, do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, a Douta Magistrada já deferiu a inversão do ônus da prova, 

em favor do Autor, quando enfrentou a tutela antecipada (Mov. 

25912733), o que OPINO por ratificar, nos termos art. 6º, VIII do CDC, com 

o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo Autor, em 

desfavor da Ré, em razão da Carta de Recuperação de Consumo, na qual 

lhe cobrava o valor de R$ 7.851.27 (sete mil e oitocentos e cinquenta e um 

reais e vinte e sete centavos), relativo à suposto desvio de energia no 

ramal de entrada no período entre Dezembro/2016 à Março/2019. Pleiteia 

pela declaração de inexistência do débito, bem como pelo reconhecimento 

dos danos morais sofridos, e danos materiais, consubstanciados na 

impossibilidade de recebimento de aluguel do mês de Outubro/2019, pelo 

fato da Ré ter retirado o relógio medidor de energia. À Mov. 25912733, a 

Douta Magistrada deferiu a tutela antecipada, determinando que a Ré 

restabelecesse a energia da unidade consumidora do Autor, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Oportunizada a conciliação (Mov. 26835923), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

À Mov. 27308228, a Ré apresentou defesa tempestiva, salientando a 

regularidade da cobrança, uma vez que, após inspeção, teria encontrado 

desvio de energia no ramal de ligação, da Unidade Consumidora, o que 

teria subsidiado a elaboração do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 

701897, o que afastariam os danos morais. Pois bem. Diante da alegada 

inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, 

caberia à Ré provar a veracidade de seus alegações, seja na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. No caso em comento, tem-se que a irresignação do Autor 

diz respeito à imputação pela Ré de uma fatura no valor de R$ 7.851,27 

(sete mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), que 

destoaria de sua média de consumo faturado. Apesar da Ré asseverar a 

regularidade de sua conduta, não há qualquer documento que assim 

ateste. Não houve, por parte da Ré, prova de que teria havido fraude, por 

parte do consumidor, ou participação direta no suposto desvio de energia 

no ramal de ligação. Ademais, não há nenhuma grande diferença de 

consumo que justifique a cobrança do valor significativo de R$ 7.851,27 

(sete mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), 

principalmente sem qualquer comprovação de contribuição do Autor para 

tal. Não há nos autos qualquer documento que comprove que a Ré 

informou, previamente, ao consumidor, sobre esses procedimentos, 

sequer que teria lhe propiciado o acompanhamento de supostas vistorias 

que iriam lhe onerar financeiramente, e propiciar-lhe o contraditório e à 

ampla defesa. Aliás, observo que o TOI nº 701897, carreado pela Ré, à 

Mov. 27308231, não está devidamente assinado pelo Autor. Ali consta a 

informação de que o mesmo foi, simplesmente, deixado no local. Na 

ocasião, acusa o Autor de autorreligação, sem, contudo, qualquer prova 

efetiva nesse sentido. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito 

nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do 

consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 

414/10 da ANEEL, em especial os artigos 87 e 113, que estabelecem todas 

as providências necessárias para fiel caracterização de desvio de 

energia. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar 

observância. Atento para o fato de que o TOI nº 701897, acostado à Mov. 

27308231, não consta a assinatura do Autor. As condutas da Ré, 

portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há informações 

adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método comercial 

coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na prestação 

de serviço, que causa danos ao Autor, e compromete a adequada e 

eficaz prestação do serviço. Logo, a recuperação de consumo, por 

suposto desvio de energia no ramal, ou qualquer outra anormalidade 

encontrada, por si só, sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento do Autor no fato, não possui o 

condão de imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento de 

eventual diferença encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade, que somente reforça a vulnerabilidade da consumidora 

na relação de consumo. E, vislumbra-se do histórico de consumo do 

Autor, uma constância nos valores consumidos que não justificaria a 

existência de consumo acumulado, principalmente no patamar alcançado. 

Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas pela própria 

concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, a confiança 

de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser 

surpreendidos com cobranças abusivas, apontando supostos desvios de 

energia. Ora, cabe à Ré o dever de verificar periodicamente os medidores 

de energia elétrica instalados nas unidades consumidoras. Assim, se a 

própria Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque 

imputar ao consumidor o ônus de eventual irregularidade. É a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, pois ela é 

quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

alegações, o que não verifico nos presentes autos. Frise-se, que a 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que 

lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Autor. 

Assim, uma vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade 

da cobrança, ou da contribuição específica do Autor para tal, OPINO por 

declarar nula a fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 

7.851,27 (sete mil e oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete 

centavos), representada pelo TOI nº 701897. DA ANÁLISE DOS DANOS 

MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o mesmo representa uma 

“lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da 

pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste caso específico, em relação ao dano 

moral, entendo que os mesmos são devidos, ante a submissão do 

consumidor à situação vexatória de se ver cobrado por valores não 

consumidos, e sofrer com a interrupção do fornecimento de energia, com 

a necessidade de acionar o poder judiciário para reavê-la. Senão vejamos: 

Recurso inominado. Energia elétrica. Medidor de consumo. Fraude não 

comprovada. Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de 

forma unilateral pela concessionária. Documento insuficiente para 

comprovar a existência de irregularidades no medidor. Ausência de 

demonstração de qualquer conduta fraudulenta por parte da proprietária 

do imóvel. Cobrança de diferenças correspondentes a período anterior. 

Elaboração de cálculo unilateralmente. Débito indevido. Dano moral 

presumido. Valores fixados de acordo com os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. 

Recurso inominado n. 1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 07 Set. 2018.) AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO 

PARA PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.546,71. TROCA DE RELÓGIO 

MEDIDOR. MÉDIA MENSAL DE CONSUMO MANTIDA, COM ATÉ MESMO 

POSTERIOR REDUÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ? 

PROVA UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO 

CONSUMIDOR NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE 

COMPETIA AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

( C R U Z ,  É r i c a  M a r c e l i n a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Jan. 2019.) Assim, a cobrança, nos 

moldes formulados, demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço, e submisso às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DA ANÁLISE DOS DANOS MATERIAIS O Autor suscita, 

ainda, ser reparado pelos supostos danos materiais sofridos, na 

proporção de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), posto que o imóvel, 

que era destinado à locação, não o foi, em Outubro/2019, ante a conduta 

da Ré em retirar o relógio de energia. Não obstante haver nos autos, à 

Mov. 25343176, p. 09 e seguintes, o contrato de locação mencionado pelo 

Autor, não há, em qualquer momento, comprovação inequívoca de que o 

Autor teria deixado de receber eventuais valores, em Outubro/2019, em 

razão dos fatos. OPINO, portanto, por indeferir o pedido específico de 

indenização por danos materiais, formulado pelo Autor. Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as 

partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 23.541,27 (vinte e três 

mil e quinhentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), com 

determinação à r. Secretaria para que proceda a devida retificação junto 

ao sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de incompetência dos 

juizados especiais, suscitada pela Ré, à defesa. 3. OPINO por indeferir o 

pedido formulado à Ré, à defesa, no sentido de designação de audiência 

de instrução para a colheita do depoimento pessoal do Autor. 4. NO 

MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS formulados 

pelo Autor, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação 

de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 5. OPINO por declarar nula a fatura de 

recuperação de consumo, no valor de R$ 7.851,27 (sete mil e oitocentos e 

cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), representada pelo TOI nº 

701897. 6. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da 

Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização ao Autor, em valor 

que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (20/03/2019 – Mov. 

27308231) e a correção monetária a partir da homologação do projeto de 

sentença pela Douta Magistrada. 7. OPINO por indeferir o pedido do Autor 

no que diz respeito à indenização por danos materiais. 8. OPINO por tornar 

definitiva a tutela concedida à Mov. 25912733, pela Douta Magistrada, para 

que a Ré mantenha o fornecimento da energia na unidade consumidora do 

Autor, em razão do valor aqui questionado. 9. Por fim, para preservar os 

direitos do Autor, OPINO por deferir o pedido formulado pela Ré, à Mov. 

26802395, para determinar à r. Secretaria que se expeça, com urgência, 

ofício ao Cartório do 4º Ofício de Cuiabá, para que se providencie a 

imediata baixa do protesto no valor de R$ 7.017,87 (sete mil e dezessete 

reais e oitenta e sete centavos), consoante se vislumbra da Mov. 

26802399. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018684-09.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JACY MONTEIRO MOURAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

28644476), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 
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de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 77,51, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão deferida à decisão de ID nº 

26664956 OPINO por RATIFICAR nesta oportunidade, conforme preleciona 

o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela 

logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo 

de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte Ré, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vínculo entre as partes. Não trouxe qualquer documentação que 

evidenciasse o vínculo e o débito negativado. Consequentemente, entendo 

que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II 

do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato específico que 

subsidiou a negativação, principalmente quando a parte Autora negou a 

existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou 

qualquer argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da 

negativação, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a 

própria negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 77,51, bem como a nulidade 

de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua o nome 

da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento da importância de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes: NO MÉRITO: 1. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por RATIFICAR a 

inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora à decisão 

de ID nº 26664956. 2. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 77,51, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o faça. 5. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 

na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(20/09/2019) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017731-45.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALESSANDRA MAURA ALVES RONDON REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA Ressalta-se que o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL De início, as Rés suscitaram a preliminar de 

incompetência do juizado, ante a suposta necessidade de realização de 

prova pericial para averiguar os vícios mencionados na inicial. No entanto, 

entendo que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide com o convencimento motivado, consoante artigo 371 

do CPC. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. CONDOMÍNIO TERRA NOVA VISTA ALEGRE . PROBLEMAS NA 

REDE ELÉTRICA INTERNA. SOBRECARGA. FALHA NA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO ELÉTRICO QUE FOI INCAPAZ DE ATENDER A TODAS AS 

UNIDADES DO EMPREENDIMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JEC E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇOS 

QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS POR LONGO PERÍODO. DANO 

MORAL EXISTENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00 QUE MERECE 

SER REDUZIDO PARA R$ 3.000,00, A FIM DE SE ADEQUAR AO PATAMAR 

UTILIZADO PELA TURMA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008424772, Quarta Turma Recursal Cível, 
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Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008424772 RS, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 03/04/2019) Por essas razões, OPINO por REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juizado, por entender que o conjunto 

probatório constante nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Ainda em sede preliminar, as Rés 

atribuem a responsabilidade pelos fatos ao próprio condomínio, posto que 

as construtoras não teriam sido informadas sobre os fatos. Sabe-se que a 

legitimidade ad causam é bilateral e “o autor está legitimado para propor 

ação em face daquele réu, e não de outro” (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso 

de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 

conhecimento. Vol. 01. 12 ed. Bahia: Juspodium, 2010. p. 204.) E, no caso 

em tela, a Autora está legitimada à propor ação contra aquelas que foram 

responsável pela obra, elaboração e conclusão de todo o contrato, 

exatamente as Rés, não havendo que se falar em responsabilidade 

exclusiva da administradora do condomínio. Além disso, a parte autora 

defende que os problemas ocorreram por falha na construção do imóvel, 

sendo clara a legitimidade das rés para compor o polo passivo da 

presente. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva 

levantada pelas rés. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise 

dos autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes, ao 

serem indagadas (Audiência de ID nº 28504791) sobre a realização de 

audiência de instrução e julgamento ou produção de novas provas, 

reportaram-se à contestação e impugnação, sendo que a ré fez pedido 

genérico de produção de provas à defesa e a parte autora não se 

manifestou sobre o tema em sua impugnação. Outrossim, “(...) a produção 

probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode 

o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da 

irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO 

Oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII. DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Pois bem. O ponto crucial da demanda diz respeito à qualidade do 

empreendimento adquirido das Rés, qual seja, Apartamento no Condomínio 

Parque Chapada dos Guimarães, o qual teria apresentado problemas de 

vazamento de gás nas tubulações, com interrupção no fornecimento do 

gás pelo período aproximado de 1 mês. A autora Junta aos autos o 

contrato firmado entre as partes, com o termo de posse, e-mails trocado 

entre o síndico do condomínio e a construtora, além de um laudo pericial 

relacionado ao vazamento do gás, com orientação para sanar infiltrações 

e substituir os medidores, de acordo com o projeto, para oferecer 

segurança aos moradores. Assim, pleiteia que as Rés sejam compelidas à 

reparar os danos morais causados em decorrência dos fatos. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em sede de defesa, as Rés 

negam os vícios e asseveram que o empreendimento teria sido construído 

em conformidade com as normas, tanto que a Prefeitura lhe concedeu o 

habite-se, tendo sido entregues em perfeitas condições de uso. Pois bem. 

Para que as Rés sejam responsabilizadas civilmente, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre ambos. No caso, analisando as condutas das partes, 

principalmente sob a ótica do ônus probatório, tem-se que a Ré não 

demonstrou fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos dos direitos 

da Autora. À defesa, as Rés juntaram manuais de assistência técnica e de 

garantia, mas nenhum documento que demonstrasse a efetiva entrega 

desses documentos à Autora, sequer qualquer prova de que teria 

atendido às solicitações administrativas. Perceba-se que, apesar das Rés 

mencionarem eventual comprometimento no auxílio à solução do problema, 

com o fornecimento dos reparos necessários no sistema de distribuição 

de gás, não trouxeram aos autos qualquer documento que assim 

corroborasse, deixando de observar a dinâmica da prova constante no 

artigo 373, II do CPC. Ainda, fato é que a parte autora juntou à inicial um 

Laudo elaborado por profissional capacitado para tanto, no qual se 

percebe que os problemas referentes ao vazamento de gás objeto do 

litígio teve como causa falhas estruturais no momento de construção da 

obra. As rés impugnam referido documento por ter sido produzido 

unilateralmente, contudo, não apresentam qualquer contraprova que o 

viesse a desconstituir. Assim, entendo que os comportamentos das Rés 

violam os direitos basilares da consumidora, assegurados pelo Código de 

Defesa do Consumidor, sendo considerados ato ilícito, nos termos do 

artigo 186 do C.C. Isso porque, ao disponibilizar no mercado um imóvel que 

não correspondeu às expectativas geradas na Autora, principalmente 

quanto à qualidade e à segurança, em relação ao gás, viola o artigo 6º, I, III 

e IV do CDC, pois expõe à risco a vida da Autora e sua família, com os 

vazamentos relatados, deixa de prestar informações adequadas e claras 

sobre os riscos apresentados, e deixa de prevenir e reparar os danos 

causados. No caso, entendo presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, 

a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, houvesse as Rés disponibilizado o 

imóvel com a qualidade esperada, e atendido às reclamações da Autora, 

os danos não teriam se concretizado. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS 

E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que a 

frustração da Autora quanto à qualidade do empreendimento, aliada a 

desídia com que foi tratada pelas Rés, bem como a exposição à 

insegurança com problemas reiterados em relação ao gás, extrapola a 

esfera do mero dissabor, e constitui falha efetiva na prestação do serviço, 

pois causa no consumidor sensação de fraqueza e de submissão aos 

desígnios econômicos da Ré, e atinge à sua intimidade, causando o dano 

moral in re ipsa. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência 

pátria: Compra e venda de imóvel na planta. Vício na construção 

(vazamento). Obra realizada pela requerida. Requerida alega, prescrição, 

bem como ter seguido as normas da ABNT. Nega ser responsável pelos 

danos reportados pela autora. Revelia (ausência da requerida na 

audiência de conciliação). Relação de consumo. .Prescrição afastada, 

prazo de 10 anos para o caso de vício em construção (Súmula 194 do 

STJ). Danos materiais retratados nas fotografias juntadas aos autos. Dano 

moral reconhecido, conduta omissa e intransigente da requerida, ao 

afirmar que a obra estava fora da garantia. Ação julgada parcialmente 

procedente para condenar a requerida a reparar os vazamentos no imóvel 

da autora, além de indenizar os danos materiais, bem como compensar o 

dano moral no valor de R$ 10.000,00. Recurso da requerida, alegando a 

incompetência absoluta pela necessidade de perícia, no mais reitera teses 

de defesa. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso 

improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso inominado n. 

1021453-18.2016.8.26.0602. J. em 19 Set. 2017). RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CONDOMÍNIO TERRA NOVA VISTA 

ALEGRE . PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA INTERNA. SOBRECARGA. 

FALHA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO QUE FOI INCAPAZ DE 

ATENDER A TODAS AS UNIDADES DO EMPREENDIMENTO. REJEITADA A 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC E DE ILEGITIMIDADE ATIVA E 

PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. PRIVAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE SÃO CONSIDERADOS ESSENCIAIS POR LONGO 

PERÍODO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 

8.000,00 QUE MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 3.000,00, A FIM DE SE 

ADEQUAR AO PATAMAR UTILIZADO PELA TURMA RECURSAL. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008424772, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008424772 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data 

de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) Inclusive, a recente 

jurisprudência de nosso estado já firmou entendimento nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA REJEITADA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - FALHA NO SISTEMA 

DE ABASTECIMENTO DE GÁS - VAZAMENTO E MANGUEIRA 

ENERGIZADA - VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO - INFILTRAÇÕES E 

INSTALAÇÃO COM DESRESPEITO A NORMAS TÉCNICAS - 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA E SOLIDÁRIA ? DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se 

tratando de vícios decorrentes da construção de imóvel, o ordenamento 

jurídico estipula que há prazo prescricional e não decadencial. Segundo 
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precedentes do Superior Tribunal de Justiça ?prescreve em vinte anos a 

ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na 

vigência do Código Civil de 1916, e em 10 anos, na vigência do Código 

atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil 

de 2002?. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do 

serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da 

responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na 

teoria do risco da atividade. O vício do empreendimento que ocasiona 

vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa as 

raias do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais 

quando discutido e provado nos autos inúmeros outros defeitos de 

construção, tais como infiltrações, medidores inadequados dentre outros 

problemas objeto da condenação em obrigação de fazer. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando 

respeitados tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. 

(PERUFFO, Lucia. Recurso inominado n. 8078413-12.2017.811.0001. Disp. 

em www.tjmt.jus.br. Acesso em 07 Set. 2019.) No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante nas causadoras do mal a 

fim de dissuadi-las de novo atentado. Valor esse que entendo pertinente 

na proporção solidária de R$ 6.000,00 (seis mil reais). DISPOSITIVO Isso 

posto, por todo o esclarecido e fundamentado, após a análise da versão 

fática e probatória trazida por ambas as partes, e adstrita aos pedidos 

iniciais: OPINO por REJEITAR as preliminares de incompetência do juizado 

especial e ilegitimidade passiva, suscitadas pela Ré. NO MÉRITO, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC, para reconhecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e por 

deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII. OPINO por reconhecer os requisitos da responsabilidade 

civil, e por condenar as Rés, solidariamente, ao ressarcimento, à Autora, à 

título de danos morais, na modalidade in re ipsa, no valor que OPINO 

arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o início 

do evento danoso (07/11/2016), e a correção monetária, a partir da 

homologação do presente projeto de sentença. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018154-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: NIVALDO CASTAGNO REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUÍZO – PERÍCIA Antes de adentrar 

ao mérito, observo que a Ré, à contestação, pleiteou que fosse realizada 

perícia nas instalações elétricas do Autor, o que afastaria a competência 

do juizado especial. Neste processo específico, entendo que a realização 

da perícia propriamente dita é dispensável para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual OPINO por 

afastar a aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 

Da análise dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

a parte autora, ao ser indagada (Audiência de ID nº 28566035) sobre a 

produção de outras provas ou a necessidade de designação de audiência 

de instrução e julgamento, requereu o julgamento antecipado da lide, ao 

passo que a ré pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento, a qual, contudo, entendo ser desnecessária no caso em 

apreço, pois a controvérsia demanda prova essencialmente documental, 

sendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para dirimir a 

controvérsia. Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao 

convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção 

de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de 

sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: 

Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, motivo pelo qual OPINO 

por deferir a inversão do ônus da prova, em favor da parte Autora, nos 

termos art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Autora em desfavor da Ré. Em 

síntese, a parte Autora narra ser titular da Unidade Consumidora n. 

6/2704278, e recebeu, a título de multa e recuperação de consumo, uma 

fatura no valor de R$ 9.941,56, por suposta irregularidade no medidor, a 

qual alega ser indevida. Requer a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

A Ré apresentou defesa tempestiva, salientando que a cobrança seria 

correta, ante a irregularidade encontrada no medidor da Unidade 

Consumidora da parte Autora, que foi constatada mediante inspeção 

realizada pela empresa. Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, 

que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a 

veracidade de seus alegações, seja na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua 

assertiva se constitui em fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II 

do CPC. Observa-se que, à defesa, a empresa ré junta um Termo de 

Ocorrência e Inspeção ID no qual teria sido constatada a irregularidade, 

contudo, verifica-se que o documento foi assinado por terceira pessoa, de 

nome Tharles Engels, o qual a ré alega ser filho do autor. Portanto, no 

momento da Inspeção, o autor não se fazia presente. Em impugnação o 

autor afirma desconhecer a pessoa que assinou o TOI. Da análise do 

documento, verifica-se que sequer o sobrenome da pessoa que o assinou 

restou ali consignado, não tendo a ré comprovado o vínculo entre a 

pessoa que alega ter acompanhado a vistoria e inspeção e o autor. 

Portanto, entendo que, ao autor, não foi dada ciência acerca do 

procedimento que estava sendo realizado. Ademais, como se tratava de 

procedimento que poderia onerar a parte demandante, sendo esta a titular 

da unidade consumidora em questão, era ela quem deveria ter sido 

notificada acerca do procedimento que estava sendo realizado. 

Verifica-se que não há comprovação de notificação da parte Autora sobre 
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eventual perícia a ser realizada no medidor, impossibilitando, assim, o seu 

acompanhamento e a ampla defesa administrativa. Nesse contexto, tem-se 

que a Ré comete ato ilícito nos termos do artigo 186 do C.C, quando, na 

cobrança de valores do consumidor, deixa de observar o procedimento 

predisposto na Res. 414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, 

que estabelecem todas as providências necessárias para fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. Procedimentos esses que a Ré não logrou êxito em demonstrar 

observância. As condutas da Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX 

do CDC, pois não há informações adequadas e claras sobre os fatos, mas 

sim, um método comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática 

abusiva imposta na prestação de serviço, que lhe causa danos 

patrimoniais, e compromete a adequada e eficaz prestação do serviço. 

Logo, a anormalidade que teria provocado faturamento inferior, por si só, 

sem a observância do devido processo legal ou a demonstração do 

efetivo envolvimento da parte Autora no fato, não possui o condão de 

imputar a obrigação ao consumidor quanto ao pagamento de eventual 

diferença encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa 

fragilidade. Deve-se relembrar que as faturas de consumo são emitidas 

pela própria concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, 

a confiança de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não 

podendo ser surpreendidos com cobranças abusivas, apontando 

supostas recuperações ou desvios. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há por que imputar ao consumidor o ônus de 

eventual irregularidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem 

tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos, Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte autora. Assim, uma vez 

que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança ou 

da contribuição específica da Autora para tal, para a efetividade da 

prestação jurisdicional OPINO por declarar a inexigibilidade do débito 

específico no valor de R$ 9.941,56 objeto do documento de ID nº 

26468987. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, 

tem-se que o mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a 

satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos 

da personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). 

Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os 

mesmos são devidos, ante a submissão do consumidor à situação 

vexatória de se ver cobrado por valores não consumidos e sofrer com a 

ameaça de interrupção do fornecimento de energia, tendo que acionar o 

poder judiciário para assegurá-la. Senão vejamos: Recurso inominado. 

Energia elétrica. Medidor de consumo. Fraude não comprovada. Termo de 

Ocorrência de Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral pela 

concessionária. Documento insuficiente para comprovar a existência de 

irregularidades no medidor. Ausência de demonstração de qualquer 

conduta fraudulenta por parte da proprietária do imóvel. Cobrança de 

diferenças correspondentes a período anterior. Elaboração de cálculo 

unilateralmente. Débito indevido. Dano moral presumido. Valores fixados 

de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Recurso improvido. (KIATAQUI, Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 

1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 23 Jul. 2018.) Assim, a cobrança nos 

moldes formulados demonstra a tentativa da Ré em impor ao consumidor a 

sua superioridade econômica, tornando-se vítima da má prestação de 

serviço e submissa às suas vontades, razão pela qual OPINO por 

reconhecer o dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar um equilíbrio tal, de modo que não signifique 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Sob esses 

argumentos, entendo que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), é valor 

condizente com a ofensa sofrida, mormente quando não tem por fito o 

enriquecimento ilícito, porém deve servir como desestímulo a novas 

desídias da Ré. DISPOSITIVO: Isso posto, após analisar as versões fáticas 

e probatórias apresentadas por ambas as partes: OPINO por REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré. NO MÉRITO, OPINO 

POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora, com 

fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e 

deferir a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, com 

o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. OPINO por declarar a 

inexigibilidade do débito específico no valor de R$ 9.941,56 objeto do 

documento de ID nº 26468987. OPINO por reconhecer os danos morais de 

responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização à parte autora, que OPINO por arbitrar no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (08/10/2019 – data da Inspeção), e a correção monetária, a partir 

da prolação desta sentença. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. João 

Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020609-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIAS GREGORIO DE SANTANA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29074261), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 95,06, cuja origem aduz 
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desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos 

autos qualquer documento que evidenciasse a existência de relação 

jurídica entre as partes e do débito negativado. Consequentemente, 

entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo 

artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato 

específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte 

Autora negou a existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré 

não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito 

pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para 

subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

95,06, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, 

sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No 

que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Ressalta-se que, 

embora a parte autora possua negativação anterior de seu nome, 

conforme extrato juntado com a inicial, verifica-se que o débito ali 

constante está sendo discutido na ação que tramita sob o nº 

1020612-92.2019.8.11.0001, no 4º Juizado Especial Cível desta capital e, 

havendo discussão acerca da legitimidade da negativação, a sua 

existência não influencia no momento de fixação da verba indenizatória a 

ser aqui estipulada. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as 

versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes: 1. OPINO 

por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de acordo com o art. 

6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela procedência dos pedidos iniciais, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do 

serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 95,06, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 3. OPINO 

por determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 4. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante 

SERASA JUD, caso o réu não o faça. 5. No que concerne aos danos 

morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar 

a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar 

na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(07/12/2018) e a correção monetária, a partir desta data. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021147-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PLINIO ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29132621), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 
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05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 948,42, cuja origem 

aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos 

autos qualquer documento que evidenciasse a existência de relação 

jurídica entre as partes e do débito negativado. Trouxe apenas faturas 

produzidas unilateralmente, as quais são inservíveis para comprovação do 

vínculo entre as partes. Consequentemente, entendo que a parte Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando a parte Autora negou a existência de 

vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer 

argumento forte o suficiente para subsidiar a existência da negativação, 

razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na 

esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria 

negativação indevida, razão pela qual OPINO por DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR 

DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 948,42, bem como a 

nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa 

fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar que a ré exclua 

o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente aos 

débitos aqui discutidos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa 

que OPINO fixar em R$ 2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim aduz a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, 

insta ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Com relação à 

alegação da parte ré de que deve ser aplicada ao caso a súmula 385 do 

STJ, razão não lhe acompanha, haja vista que o próprio extrato juntado à 

defesa demonstra que atualmente a única negativação do nome da parte 

autora advém do débito aqui discutido. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da Ré ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de 

acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 648,42, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 3. OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 5. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 8.000,00 (oito mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (09/12/2016) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019474-90.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JULIANA DE CASTRO OLIVEIRA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA 

Resta evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele 

pretendido à esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do 

Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada 

a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, 

havendo representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o 

valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos 

termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do 

valor almejado em danos morais (R$ 15.000,00), e o valor cuja inexistência 
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o Autora pretende declarar (R$ 511,72). OPINO, portanto, em fixar o valor 

da causa em R$ 15.511,72 (quinze mil e quinhentos e onze reais e setenta 

e dois centavos). DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Verifico 

que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência de instrução, uma vez 

que as provas essenciais dos autos são documentais, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Em síntese, alega a Autora ter sido surpreendida com uma negativação de 

seu nome, à pedido do Réu, no valor de R$ 511,72 (quinhentos e onze 

reais e setenta e dois centavos), o que seria indevido, posto que nega a 

existência de vínculo contratual com o Réu. Sendo assim, a Autora veio à 

Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para declarar a 

inexistência do débito, e obter o reconhecimento dos danos morais, com a 

baixa da negativação. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso, os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se deixar 

claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento num suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e o 

Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam 

surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem moral. Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28869175), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

28854318), o Réu, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua 

a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo 

de adesão, com a devida assinatura da Autora, idêntica à aposta na 

documentação apresentada à inicial (Mov. 28854324). No aludido contrato, 

no item 9, tem-se que cada parcela representa o valor de R$ 255,86 

(duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Observo 

que o valor da negativação corresponde à soma de duas parcelas. 

Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. 

Importante consignar que após a contestação, a Autora quedou-se inerte, 

embora ciente do prazo e importância do aludido comportamento. (Mov. 

28869175) Entendo que, apesar dos argumentos sustentados pela Autora, 

é incontroversa existência do vínculo contratual, bem como do débito que 

subsidiou a negativação. Pois bem. Para que o Réu seja responsabilizado 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da 

inclusão dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao crédito, ser 

fato incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos requisitos da 

responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em indenização, 

posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Réu, sendo a 

negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o 

pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou argumentos que 

desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado pela Autora. E 

nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. 

DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE 

FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. 

PRETENSÃO DESCABIDA DE REFORMA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Restou 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a dívida 

contraída pelo autor em virtude de compra parcialmente paga. Ônus do 

autor de comprovar o pagamento integral. 2 – Negativação do nome do 

devedor decorreu de exercício regular do direito do réu. 3 – Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos, com a condenação da parte 

recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na monta de 20% 

do valor atualizado da causa, com as ressalvas do disposto no § 3º do 

art. 98 do CPC. (TOLEDO, Fábio Henrique Prado de. Recurso inominado n. 

1000782-12.2018.8.26.0114. J. em 15 Out. 2019. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 24 Fev. 2020.) Por essas razões, não há 

que se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos 

indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pelo Autor nesse sentido. E, 

ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade 

não pode ser atribuída ao Réu. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Importa-nos 

observar, por fim, que resta clara a alteração dos fatos, já que a Autora 

tenta indicar a inexistência de vínculo e débito devidamente comprovados 

nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé 

medida necessária, consoante autorizado pelo artigo 80 do CPC/15. OPINO 

por indeferir o pedido pela valoração da litigância na proporção do teto dos 

ju i zados  espec ia i s ,  pos to  que  i ncompa t í ve l  com a 

razoabilidade/proporcionalidade. Ressalta-se que, não obstante a 

gratuidade do trâmite processual perante os juizados especiais, o 

reconhecimento da litigância de má fé permite a condenação da vencida 

em custas e honorários, consoante artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Isso 

posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos 

da fundamentação supra: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 

15.511,72 (quinze mil e quinhentos e onze reais e setenta e dois 

centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. NO 

MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, 

VIII do CDC. 3. Comprovada a existência do vínculo contratual, bem como a 

legitimidade da negativação, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial quanto à declaração de inexistência de débito, e 

indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 4. 

Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO da AUTORA por litigância de 

má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu 

desfavor, multa de 5% sob o valor retificado da causa, consoante art. 81, 

caput do CPC. 5. OPINO por indeferir o pedido pela valoração da litigância 

na proporção do teto dos juizados especiais, posto que incompatível com 

a razoabilidade/proporcionalidade. 6. OPINO, ainda, por CONDENÁ-LA ao 

pagamento das custas processuais, conforme o art. 949, III da CNGC 

(Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sobre os valores aqui fixados 

incidem juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 018649-49.2019.811.0001 Autor: HENRIQUE 

FRANCA TAKAHASHI Réu: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição. Logo, eventual peculiaridade sobre condições de arcar com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 533 de 716



custas e despesas, deverá ser formulada em segunda instância, caso 

haja prolação de recurso. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem 

preliminares a serem enfrentadas. Da análise do feito, vislumbro que o 

mesmo se encontra maduro para julgamento, e que é desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

Esclarece-se que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. Deve-se 

deixar claro que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “a inversão 

do ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se a presente de ação de indenização 

por danos morais, proposta pelo Autor em desfavor do Réu. Em síntese, o 

Autor sustenta que, em 11/11/2019, às 14h:03m, compareceu à agência 

do Réu para fazer efetuar um resgate de previdência privada, mas 

somente foi atendido às 16:51, o que teria lhe causado danos à esfera 

moral. Oportunizada a conciliação (Mov. 28638396), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 28614053), o Réu nega que os fatos tenham 

subsidiado danos à esfera moral do Autor. À Mov. 29066475, 

complementou à defesa, com a apresentação de fotos, que demonstravam 

que, ao Autor, foi propiciado local para sentar e água, enquanto 

aguardava. O Autor apresentou impugnação às Mov. 29042211 e 

29091120. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Na 

espécie, mesmo que reconhecido que houve demora no atendimento 

bancário, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Não restou 

comprovado nos autos qualquer prejuízo, ou ofensa a honra do 

reclamante. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo 

que não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com 

uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer 

situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios 

e prejuízos à vida em sociedade. Assim, a espécie não revela qualquer 

situação excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Nesse sentido segue a 

recente jurisprudência: RECURSO INOMINADO - DEMORA EM FILA DE 

BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU 

A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O tempo de 

espera em fila de banco por tempo acima do limite legalmente previsto, 

embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização 

da instituição bancária por danos morais. 2. Situação que não se enquadra 

na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos 

danos morais.3. Recurso conhecido e provido. (SIQUEIRA, Valdeci 

Moraes. Recurso inominado n. 8010005-47.2014.8.11.0106. J. em 15 Jul. 

2019. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 19 Set. 2019.) RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANOS 

MORAIS - DEMORA EM FILA DE BANCO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA 

PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.1. O tempo de espera em fila de banco por tempo 

acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não 

enseja, por si só, a responsabilização da instituição bancária por danos 

morais. 2. Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral in re 

ipsa e, portanto, exige comprovação dos danos morais.3. Recurso 

conhecido e provido. (SIQUEIRA, Valdeci Moraes. Recurso inominado n. 

1001242-55.2018.8.11.0004. J. em 03 Maio 2019. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 19 Set. 2019.) RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA EM 

FILA DE BANCO– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ENUNCIADO N° 

56 DO COLÉGIO RECURSAL DA 1° CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA – 

SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. (JUSTO, Ricardo Fernandes Pimenta. Recurso inominado n. 

1018597-36.2018.8.26.0562. J. em 13 Set. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Set. 2019). RECURSO INOMINADO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE BANCO POR 

PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. ABORRECIMENTO COTIDIANO, SEM 

REPERCUSSÃO NEGATIVA NA VIDA SOCIAL OU AO NOME. RECURSO 

PROVIDO. (FRANÇA, Miguel Alexandre Correa. Recurso inominado n. 

0008384-93.2018.8.26.0624. J. em 06 Set. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 19 Set. 2019.) Dessa feita, entendo que os 

fatos aqui discutidos não foram suficientes para subsidiar danos à esfera 

moral do Autor, razão pela qual OPINO pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Isso posto, após a análise das versões fáticas trazidas por ambas 

as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO 

por reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, com a inversão do ônus da prova em favor do Autor, consoante 

artigo 6º, VIII. 2. Nos termos do artigo 487, I do CPC/15, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, quanto à indenização por danos 

morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011460-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUMAR CAMPELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1011460-20.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: EDUMAR CAMPELO Polo Passivo: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais, por Cobrança Excessiva de Débitos Inexistentes, 

proposta pelo Autor em desfavor ao Ré. Não obstante os termos do 

projeto de sentença de Mov. 27215852, exarado pelo r. juiz leigo, e 

devidamente homologado, pela Douta Magistrada, é incontroverso que, 

antes mesmo de ser prolatado, as partes já haviam peticionado aos autos, 

anteriormente, informando a composição amigável da contenda, à Mov. 

27321752, quando apresentaram minuta de acordo. Observo que o acordo 

foi assinado, digitalmente, pelo advogado da Ré, e está assinado pelo 

advogado da Autora, ambos com poderes para transigir (Mov. 26051404, 

p. 03 e Mov. 24802568). Inclusive, nos movimentos posteriores, a Ré 

passou a comprovar o cumprimento dos termos acordados, inclusive no 

que diz respeito à obrigação de pagar, realizada diretamente na conta do 

Autor (Mov. 27704130). Certo é que se mostra lícito e louvável às partes 

buscarem a finalização de demandas mediante concessões mútuas, 

adequando-se ao espírito da nova sistemática do processo civil, inclusive, 
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dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes, e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Novo Código de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes à Mov. 

27321752, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais. Em 

consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. 

Consequentemente, OPINO por revogar a r. Sentença de Mov. 27215852, 

e torna-la sem efeito, posto que não observou o acordo anteriormente 

firmado entre as partes. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015405-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015405-15.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: DJANIRA RODRIGUES MOREIRA SANTOS Polo Passivo: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

INTERESSE DE AGIR De início, a Ré suscita preliminar de falta de interesse 

de agir, por entender que não havia demonstração de pretensão resistida, 

haja vista que a Autora não teria formulado reclamação prévia junto ao 

sítio eletrônico www.consumidor.gov, para a solução da contenda. O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.). Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para ser reparada por eventuais prejuízos que teriam 

sido causados pela conduta supostamente ilícita por parte da Ré. Não há 

qualquer documento, livremente assinado pela Autora, no qual a mesmo 

tenha se comprometido à usar de reclamação prévia, junto ao aludido sítio 

eletrônico, para ingressar com a presente demanda. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. E a própria jurisprudência já tem se manifestado, 

afastando esse argumento apresentado pelas defesas: Dano moral – 

preliminar de falta de interesse processual rejeitada por não estar a parte 

obrigada a esgotar as vias administrativas para promover a presente ação 

- atraso por cancelamento de voo por motivo de força maior não 

comprovado – reflexo em perda de conexão com o trecho de destino e 

horas de atraso na chegada dele - dano moral caracterizado – valor 

compatível com a extensão do dano - sentença mantida – recurso 

inominado improvido. (CASCONI, Lincoln Augusto. Recurso inominado n. 

1004243-27.2019.8.26.0576. J. em 27 Nov. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO MÉRITO DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superada a preliminar. NO MÉRITO, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a designação de audiência de instrução, uma vez que o 

débito é facilmente demonstrado por prova predominantemente 

documental, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. DA ANÁLISE DA RESPONSALIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, na qual a Autora suscita 

supostas cobranças indevidas e negativação, após ter solicitado o 

cancelamento do plano em Fevereiro/2018. À Mov. 25812542, pela Douta 

Magistrada, foi indeferida a liminar para baixa de negativação. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 27570942), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO 

DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive em relação ao ônus da prova, cuja inversão já foi 

deferida pela Douta Magistrada, na oportunidade em que se analisou a 

liminar (Mov. 25812542), nos termos do artigo 6º, VIII do aludido diploma. 

Deve-se deixar claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

não importa em desonerar o autor da produção mínima dos fatos 

constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 

71005123757. J. em 10 Mar. 2015. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 

07 Jul.2017.) DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pois bem. Para 

que a Ré seja responsabilizado civilmente, faz-se necessário três 

requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Segundo a Autora, estaria 

sendo cobrada, de maneira indevida após suposto cancelamento do plano 

então realizado com a Ré. No entanto, não obstante a inversão do ônus 

probatório, a Autora não apresenta aos autos qualquer documento que 

demonstre, de maneira mínima, que houve o pedido expresso de 

cancelamento em Fevereiro/2018. Ademais, a própria Ré traz uma série de 

relatório de chamadas que suposta data de cancelamento. E, apesar da 

Autora manifestar, em impugnação que a Ré não teria atendido às suas 

solicitações, não as comprovou. Saliento, ainda, que a Ré comprovou que 

o valor negativado corresponde às somas das faturas não adimplidas pela 

própria Autora. Dessa feita, não obstante a inversão do ônus probatório, a 

Autora mencionou ter providenciado eventual cancelamento do vínculo, 

mas não trouxe qualquer documentação que assim comprovasse. Os 

protocolos mencionados na inicial referem-se à reclamação das faturas, e 

não do cancelamento propriamente dito. Assim, a negativação dos dados 

da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, e cobranças por parte da 

Ré, são fatos incontroversos nos autos, mas representam, tão somente, 

um exercício regular de direito, e não constituem ato ilícito, consoante 

esclarece o artigo 188, I do Código Civil. E, inexistente o ato ilícito, não há 

que se falar em responsabilização civil. Dessa forma, restou comprovada 

a existência do débito entre as partes e que de fato, a negativação é 

devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do 

valor cobrado, sequer o pedido formal pelo cancelamento do vínculo. 

Consequentemente, pelo conjunto probatório, tem-se que a Ré apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. E é nesse sentido que tem decidido a turma recursal de 

nosso estado: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE 

CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROTOCOLO OU SOLICITAÇÃO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS – NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA 

PROMOVENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA 

PROMOVIDA – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A 
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CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não restando comprovado pela autora os fatos constitutivos de 

seu direito, especialmente pela ausência de comprovação de qualquer ato 

ilícito pela recorrida, a manutenção da sentença de improcedência se 

impõe. A condenação em litigância de má-fé deve ser afastada quando 

não comprovada a alteração das verdades dos fatos. Sentença 

parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (PERUFO, Lúcia. 

Recurso inominado n. 8036173-71.2018.811.0010. J. em 10 Set. 2019. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 24 Fev. 2020.) No mesmo sentido é 

a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL 

E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL 

INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Serviços de telefonia – 

Sentença de Improcedência - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – 

Necessidade de protocolo prévia junto à operadora para posterior 

reclamação junto à ANATEL – Recorrente que não comprovou protocolo 

do pedido de cancelamento junto à operadora. Recurso não provido. 

(RODRIGUES, André Quintela Alves. Recurso inominado n. 

1000173-52.2017.8.26.0247. J. em 01 Dez. 2017. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Out. 2018.) Prestação de serviços de 

telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada 

com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. 

Origem do débito comprovada pela empresa ré. Dano moral. Inocorrência. 

Recurso improvido. (SILVA, Alice Galhano Pereira da. Recurso inominado 

n. 1024223-86.2017.8.26.0007. J. em 10 Ago. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Out. 2018.) Logo, OPINO pela 

improcedência do pedido formulado pela Autora quanto à declaração de 

inexistência do débito, bem como da indenização dos danos de ordem 

moral. Acaso a Autora almeje encerrar a relação contratual, deverá 

solicitar, formalmente, junto à Ré. Isso posto, após a análise dos fatos pela 

ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO 

por afastar a preliminar suscitada pela Ré, no que tange à suposta 

ausência de interesse de agir. 2. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive em relação ao 

ônus da prova, preconizado no artigo 6º, VIII, cuja inversão OPINO por 

ratificar nesta oportunidade. 3. OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, no que tange à declaração de inexistência de débito, 

cancelamento de contrato, bem como de indenização por danos morais, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021523-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1021523-07.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: GIULIANO PACELIUKA DE CAPTRIO CARDOVANI Polo Passivo: SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pelo Autor em desfavor à Ré. Antes sequer da abertura de 

prazo para apresentação de defesa, oportunizada a conciliação, ambas 

compareceram à solenidade (Mov. 29190022), e resolveram pôr fim ao 

litígio, de forma amigável. Na oportunidade, o Réu se comprometeu à 

efetuar o pagamento do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) ao 

Autor, na conta corrente, de sua titularidade, ali indicada. Pois bem. Certo 

é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

e nada obsta a homologação da transação celebrada, voluntariamente, 

nos autos. Saliento, ainda, que o preposto que compareceu à solenidade 

detém plenos poderes para transigir. (Mov. 29133606) Nesse sentido, o 

artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes na ata de audiência de 

Mov. 29190022, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. 

OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019026-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019026-20.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VICTORIA OLIVEIRA COSTA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica 

por Advogado, e, uma vez deixado ao arbítrio do juízo a quantificação do 

dano moral, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, 

§3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados especiais, 

à ocasião da distribuição da demanda. OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), com 

a determinação à r. Secretaria para que proceda à retificação junto ao 

sistema PJE. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 
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jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO PEDIDO PELO INDEFERIMENTO DA 

INICIAL De início, tenho que, em preliminar de defesa, a Ré suscitou pelo 

indeferimento da inicial, questionando a idoneidade do comprovante de 

residência apresentado pela Autora. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

questão específica do endereço não está ali elencada, razão pela qual 

OPINO por rejeitar a aludida preliminar. Ademais, observo que a Autora 

firmou procuração, com a declaração do endereço. DO INTERESSE DE 

AGIR A Ré suscita preliminar de falta de interesse de agir, por entender 

que não havia demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 do NCPC, 

deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de 

adentrar ao mérito, vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o 

feito tramitasse sob segredo de justiça, em razão dos documentos 

juntados à defesa, que representariam extrato de uso da linha. Observo 

que tal providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados 

pessoais da Autora sequer são mencionados nos aludidos documentos. 

DO ANÁLISE DO MÉRITO – DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as 

preliminares. NO MÉRITO, da análise dos autos, verifico que o feito se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, uma vez que as provas essenciais 

são documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com uma negativação de seu nome, à pedido da Ré, no valor 

de R$ 151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), o 

que seria indevido, posto que nega a existência da dívida. Sendo assim, a 

Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, justamente para 

declarar a inexistência do débito, com a baixa da negativação, e obtenção 

do reconhecimento dos danos morais. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. Deve-se deixar claro que “a inversão do 

ônus da prova prevista no CDC não importa em desonerar o autor da 

produção mínima dos fatos constitutivos do seu direito.” (ZILLES, Fabiana. 

Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 Jun. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) Oportunizada a 

conciliação (Mov. 28807314), as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda. DA RESPONSABILIDADE CIVIL O 

ponto controvertido da contenda encontra fundamento num suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Analisando os autos verifico que 

a Ré, em defesa tempestiva (Mov. 28965149), alega inexistência dos 

danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da 

negativação. Observo que à inicial a relação contratual não foi negada 

pela Autora. E, quanto ao débito questionado, que subsidiou a 

negativação, houve a comprovação de sua origem, com a apresentação 

extratos de débitos, cuja soma alcança o valor negativado à defesa (Mov. 

28965150). Saliento que a defesa é apresentada com base no que é 

alegado à inicial. Questionar a suposta inexistência de vínculo à 

impugnação, dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pela 

Ré, e fere a norma fundamental do processo civil, consistente na boa fé 

processual. Dessa feita, entendo que a Ré cumpriu o ônus probatório do 

artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se que apesar da 

negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, ser 

fato incontroverso, somente representa um exercício regular de direito por 

parte da Ré, e não configura ato ilícito, consoante lhe assegura o artigo 

188, I do C.C. Isso porque, há o extrato representativo do débito 

negativado, e não há, pela Autora, comprovante do seu pagamento. 

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil 

(Ato ilícito), não há que se falar em indenização, posto que restou 

comprovada a existência do débito entre as partes e que de fato, a Autora 

contratou os serviços da Ré, sendo a negativação devida, principalmente 

quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, 

a Ré apresentou argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o 

direito pleiteado pela Autora. E nesse sentido que tem decidido a turma 

recursal de nosso estado: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DIVIDA EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO 

CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO 

NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANO 

MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (FRANCO, Luís Francisco. 

Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 Abr. 2016. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas razões, não há que 

se falar em declaração de inexistência de débito, baixa da negativação, 

muito menos indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por 

julgar improcedentes os pedidos formulados pela Autora nesse sentido. E, 

ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade 

não pode ser atribuída à Ré DA ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO Em 

relação ao pedido contraposto formulado pela Ré, no sentido do 

reconhecimento do débito, OPINO pelo seu acolhimento, nos termos do 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95. E, para fins de valor do pedido contraposto, 

deve-se levar em conta o valor aqui discutido, objeto da negativação, no 

montante de R$ 151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e dois 

centavos). Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as 

partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO em fixar o valor da 

causa em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), com 

a determinação à r. Secretaria para que proceda à retificação junto ao 

sistema PJE. 2. OPINO por afastar a preliminar de indeferimento da inicial, 

suscitada pela Ré à defesa. 3. NO MÉRITO, OPINO por reconhecer a 

relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório em favor da 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de 

inexistência de débito, indenização por danos morais e baixa de 

negativação, nos termos do artigo 487, I do CPC/15. 5. OPINO por julgar 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a Autora a 

pagar à Ré o valor de R$ 151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e 

dois centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da 

citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do 

débito, com fulcro no art. 31 da Lei nº. 9.099/95. 6. OPINO por indeferir o 

pedido formulado pela Ré, à defesa, quanto à expedição de ofício ao 

Tribunal de Ética da OAB e Corregedoria, por entender que o profissional 

teria atuado com as informações prestadas pelo cliente. À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015707-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

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

EDVALDO LOPES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1015707-44.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: VHER CURSOS EDUCACIONAIS LTDA EPP Polo Passivo: EDVALDO 

LOPES DE SOUZA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de 

Cobrança, proposta pela Autora em desfavor ao Réu, visando ao 

recebimento do valor de R$ 6.493,38 (seis mil e quatrocentos e noventa e 

três reais e trinta e oito centavos), referente às parcelas nº 09 a 24, de 

um contrato firmado entre as partes. Após a citação do Réu (Mov. 

28041383), as partes informaram ao juízo a composição amigável da 

contenda, com a juntada do termo de acordo. (Mov. 28048448) Pois bem. 

Certo é que se mostra lícito e louvável às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da 

nova sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar, apenas e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, com a homologação a manifestação da vontade 

apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são capazes, 

que o Réu, pessoalmente, assinou o termo de acordo, e que o mesmo foi 

protocolado pelo Dr. Roberto Douglas de Almeida Gonçalves, mediante 

assinatura digital. Observo que o aludido advogado detém plenos poderes 

para firmar acordo, e dar quitação (Mov. 25826877, p. 01), e que os 

valores serão adimplidos mediante boletos bancários. Portanto, nada obsta 

a homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. 

Nesse sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - 

homologar: b) a transação; Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, e possui a eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código 

de Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA da composição amigável firmada entre as partes na minuta 

apresentada à Mov. 28048448, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais. OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, B do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC 

nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018609-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT7894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018609-67.2019.8.11.0001 

Exequente: CONDOMÍNIO GARDEN BOSQUE DA SAÚDE Executado: DIEGO 

FABIANO SOUZA TOCANTINS PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial de Cotas Condominiais, 

proposta pelo Exequente em desfavor do Executado, em que almeja 

receber o valor de R$ 8.090,11 (oito mil e noventa reais e onze centavos), 

relativo às cotas de Novembro e Dezembro/2018, e Janeiro a 

Outubro/2019. Antes mesmo da citação do Executado, em 22/01/2020 

(Mov. 29246635), as partes manifestaram-se, à Mov. 27831746, 

informando a composição amigável da contenda, em 12/12/2019, na qual, 

dentre outras, incluem-se as cotas condominiais aqui discutidas. Observo 

que a minuta está assinada pelo executado, e assinada, digitalmente, pela 

patrona do Exequente, a qual detém plenos poderes para transigir, 

consoante procuração de Mov. 26572810, p. 24. Pois bem. Certo é que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem evitar demandas judiciais, 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas 

e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

com a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 

No caso, vislumbro que as partes são capazes, e que nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes na minuta apresentada à 

Mov. 27831746, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. 

OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019645-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE MELO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019645-47.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: MIRLENE MELO DE MORAES Polo Passivo: BANCO BRADESCO S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Apesar da irresignação 

do Réu, o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR O artigo 17 do NCPC, 

deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, assim, por afastar a 

preliminar de ausência de interesse de agir. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA O 
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Réu questiona a idoneidade do extrato de negativação, e pleiteia pelo 

reconhecimento da inépcia da inicial. O artigo 330, I do CPC/15, estabelece 

que a petição inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º 

estabelece as hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A 

eventual fragilidade de provas do alegado na inicial não está ali elencada, 

podendo subsidiar o julgamento do mérito da contenda, mas não sua 

extinção precoce. Ademais, o extrato de negativação foi expedido pela 

“Check ok”, e o Réu não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por rejeitar a aludida preliminar. DA 

PERÍCIA À defesa e à impugnação, as partes suscitam suposta 

necessidade de perícia grafotécnica no contrato apresentado à defesa, o 

que afastaria a competência do juizado especial para o deslinde da 

presente. Em casos semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS 

PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATOS. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. TESES CONTRADITÓRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (CORREA, 

Lamisse Roder Feguri. Recurso Inominado n. 0032330-11.2016.811.0001. 

J. em 31 Maio 2017. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Jun. 2017.) 

Nesse peculiar, OPINO por rejeitar o pedido, por entender que a perícia 

grafotécnica não se faz necessária para o convencimento motivado do 

artigo 371 do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela qual 

devem ser aplicados ao caso, os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Deve-se deixar 

claro que “a inversão do ônus da prova prevista no CDC não importa em 

desonerar o autor da produção mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito.” (ZILLES, Fabiana. Recurso inominado n. 71006867881. J. em 27 

Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 10 Maio de 2018.) DA 

ANÁLISE DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL Superadas essas 

nuances, verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, como a própria audiência 

de instrução, uma vez que as provas essenciais dos autos são 

documentais, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Em síntese, alega a Autora ter sido 

surpreendida com uma negativação de seu nome, à pedido do Réu, no 

valor de R$ 67,59 (sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o 

que seria indevido, posto que nega a existência de vínculo contratual com 

o Réu. Sendo assim, a Autora veio à Juízo pleiteando a tutela jurisdicional, 

justamente para declarar a inexistência do débito, e obter o 

reconhecimento dos danos morais, com a baixa da negativação. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28896540), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29154254), o Réu alega inexistência dos danos morais, 

bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo 

aos autos o termo de confissão de dívida, com a devida assinatura da 

Autora, idêntica à aposta na documentação apresentada à inicial (Mov. 

29154255). Apresentou, ainda, extratos financeiros, nos quais constam o 

valor negativado. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 

373, II do CPC/15. Importante consignar que após a contestação, a Autora 

pleiteou pela realização de perícia grafotécnica, o que já foi indeferida 

anteriormente. Entendo que, apesar dos argumentos sustentados pela 

Autora, é incontroversa existência do vínculo contratual, bem como do 

débito que subsidiou a negativação. Pois bem. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Da documentação apresentada aos autos, tem-se 

que apesar da inclusão dos dados da Autora, nos órgãos de proteção ao 

crédito, ser fato incontroverso, somente representa um exercício regular 

de direito por parte do Réu, e não configura ato ilícito, consoante lhe 

assegura o artigo 188, I do C.C. Consequentemente, ausente um dos 

requisitos da responsabilidade civil (Ato ilícito), não há que se falar em 

indenização, posto que restou comprovada a existência da relação jurídica 

entre as partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Réu, 

sendo a negativação devida, principalmente quando a Autora não 

demonstrou o pagamento do valor negativado. Logo, o Réu apresentou 

argumentos que desconstituem, modificam e extinguem o direito pleiteado 

pela Autora. E nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVIDA 

EXISTENTE. DEMONSTRADA A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA 

DE FATURAS VENCIDAS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE UM DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(FRANCO, Luís Francisco. Recurso inominado n. 71005748660. J. em 07 

Abr. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) Por essas 

razões, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, muito 

menos indenização por danos morais, razão pela qual OPINO por julgar 

improcedentes os pedidos formulados pela Autora nesse sentido. E, 

ressalta-se que, conforme a Súmula 359 do STJ, “cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”, razão pela qual essa responsabilidade 

não pode ser atribuída ao Réu. Isso posto, após a análise dos fatos pela 

ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra: 1. OPINO 

por afastar as preliminares de ausência de interesse de agir e inépcia da 

inicial, suscitadas pelo Réu, à defesa. 2. OPINO por indeferir os pedidos de 

perícia grafotécnica, suscitados pelas partes. 3. NO MÉRITO, OPINO por 

reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. Comprovada a 

existência do vínculo contratual, bem como a legitimidade da negativação, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à 

declaração de inexistência de débito, tornar definitivas as cobranças, 

baixa da negativação e indenização por danos morais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 

54 e 55 da lei n. 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019369-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAISMAM MARCELINO FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019369-16.2019.8.11.0001 

Autor: VAISMAM MARCELINO FURTADO Ré: TIM S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais. Não obstante os termos da petição de Mov. 

28536480, bem como da defesa de Mov. 28932442, as partes 

manifestaram-se, voluntariamente, à Mov. 29017597, informando a 

composição amigável da contenda, com apresentação da minuta de 

acordo. Observo que a minuta está assinada pelos patronos das partes, 

os quais detém plenos poderes para transigir, consoante procurações de 

Mov. 26804198 e 28536482. Saliento, inclusive, que a advogada do Autor, 

cuja conta foi indicada para o recebimento do valor acordado, detém 

plenos poderes para receber e dar quitação. Pois bem. Certo é que se 

mostra lícito e louvável às partes buscarem evitar demandas judiciais, 

mediante concessões mútuas, adequando-se ao espírito da nova 

sistemática do processo civil, o que, inclusive, dispensa o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar, apenas 
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e tão-somente, a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

com a homologação a manifestação da vontade apresentada pelas partes. 

No caso, vislumbro que as partes são capazes, e que nada obsta a 

homologação da transação celebrada, voluntariamente, nos autos. Nesse 

sentido, o artigo 487, III, B do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 

487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a 

transação; Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, e possui a eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Novo Código de 

Processo Civil. Isso posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA 

da composição amigável firmada entre as partes na minuta apresentada à 

Mov. 29017597, para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais. 

OPINO PELA EXTINÇÃO do presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, B do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019711-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019711-27.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JESSE DE SOUZA CARVALHO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original. Vê-se que tal 

documento foi expedido pelo “Serasa Experian”, e que a Ré não 

apresentou qualquer contraprova que o desconstituísse, razão pela qual 

OPINO por aceitá-lo para todos os fins processuais. DA AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do NCPC, deixa claro que 

“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse 

sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que 

reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um 

prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de 

direito processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o 

Autor suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos 

frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO Não obstante a irresignação da Ré quanto ao comprovante de 

residência apresentado pelo Autor, à inicial, há, no decorrer das provas 

carreadas, declaração firmada pelo Autor (Mov. 26973299, p. 03), na qual 

consta o endereço ali indicado. OPINO, portanto, por reconhecer a 

idoneidade do aludido documento e aceita-lo para os fins processuais. DO 

MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. 

NO MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não 

há necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma 

vez que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a 

simples juntada do contrato assinado pelo Autor, e fatura representando o 

débito no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. Pois bem. Pleiteia 

o Autor declarar a inexistência da dívida que culminou na inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 

323,16 (trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), bem como 

reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 

28889908), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 29086705), a Ré 

fundamenta a negativação em suposto exercício regular de direito. 

Impugnação apresentada à Mov. 29253497. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos 

termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Observo que o Autor nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que o autor teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas sistêmicas 

unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

o Autor era possuidor de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pelo 

Autor. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome do Autor. (Mov. 29086722) Da 

mesma forma, as faturas apresentadas à defesa não representam o 

débito negativado. (Mov. 29086710, 29086711 e 29086712) Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato 

ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o 

consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de 

serviço, e violação à política nacional da relação de consumo, nos termos 

do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa da Ré, extraem-se 

alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as 

alegações do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 
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era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 323,16 

(trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 

323,16 – Contrato 0256884307 – Incluído em 26/11/2015), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 323,16 (trezentos e vinte e três reais e dezesseis 

centavos), lançada em 26/11/2015, mediante SERASA JUD (Mov. 

26973305), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto que 

expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao 

crédito, passando ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão 

de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a 

sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. Ressalta-se que a Ré não pode fundar seu ato ilícito no suposto 

crescimento desproporcional de demandas semelhantes. Aliás, ao meu 

sentir, tal fato só corrobora com a reiterada falha na prestação de serviço, 

posto que, se a Ré acautelasse em averiguar a idoneidade das 

negativações, antes de lança-las, não haveria necessidade das 

demandas, as quais, inclusive, representam, tão somente, o pleno 

exercício do direito constitucional ao livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV. E, no mesmo sentido, não pode a Ré 

fundamentar sua defesa na suposta demora no ajuizamento da demanda, 

haja vista que, como salientado na inicial, trata-se de negativação atual, 

uma vez que o extrato de Mov. 26973305, foi expedido em 20/08/2019, e 

que a Ré não apresentou qualquer outro documento que viesse a 

desconstituí-lo. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange 

ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que 

para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E, neste caso, não há 

que se falar em incidência da súmula 385 do STJ. A eventual existência de 

restrição posterior, pode influenciar na quantificação do dano, mas não em 

seu afastamento. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado. E, adstrita aos 

pedidos iniciais, OPINO por arbitrar a indenização na proporção de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de 

negativação e comprovante de residência, apresentados pelo Autor, bem 

como quanto à questão da ausência de tentativa de solicitação prévia. 2. 

Comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO 

PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a 

inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII 

do CDC. 3. OPINO por declarar a inexistência do débito ora discutido, no 

valor de R$ 323,16 (trezentos e vinte e três reais e dezesseis centavos). 

4. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança 

com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 5. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 

323,16 – Contrato 0256884307 – Incluído em 26/11/2015), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 323,16 (trezentos e vinte e três reais e dezesseis 

centavos), lançada em 26/11/2015, mediante SERASA JUD (Mov. 

26973305), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por reconhecer os danos de 

ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de 

indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 541 de 716



mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (26/11/2015 – Mov. 26973305) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto, pelo 

Douto Magistrado. 8. Por fim, não tendo a Ré logrado êxito em comprovar, 

de maneira inequívoca, a existência do vínculo contratual, ou a legitimidade 

da negativação, OPINO por indeferir o pedido contraposto formulado à 

defesa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008521-67.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (EXECUTADO)

MONICA CRISTINA PINTO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1008521-67.2019.8.11.0001 

Exequente: Condomínio Residencial Terra Nova I Executada: Monica 

Cristina Pinto de Alencar Executada: Rosana Borges Monteiro PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Trata-se de Execução de Título Executivo Extrajudicial, 

proposta pelo Exequente em desfavor das Executadas Monica Cristina 

Pinto de Alencar e Rosana Borges Monteiro. De início, observo que, à Mov. 

24284742, a Douta Magistrada determinou que o Exequente apresentasse 

documentos que provassem o vínculo da Sra. Mônica com o imóvel, sob 

pena de indeferimento da inicial. O Exequente, devidamente intimado em 

03/10/2019, consoante publicação de Mov. 24284742, quedou-se inerte. 

Sob esse contexto, OPINO que, em relação à Executada Monica Cristina 

Pinto de Alencar, o feito seja extinto, sem julgamento do mérito, nos termos 

do artigo 330, II do CPC/15, consoante já previsto pela Douta Magistrada. 

Tendo o processo prosseguido entre o Exequente e a Executada Rosana 

Borges Monteiro, a mesma, independente de citação, manifestou-se nos 

autos, à Mov. 24779141, oportunidade em que opôs exceção de pré 

executividade, sob o argumento de ilegitimidade passiva e consequente 

incerteza do título, haja vista não ser mais proprietária do imóvel desde 

28/04/2006. Apresentou aos autos, o respectivo contrato de compra e 

venda que assim atestava. E o Exequente, embora novamente intimado 

para se manifestar sobre a exceção (Mov. 25416210), também quedou-se 

inerte. Pois bem. O instituto da exceção de pré-executividade, fruto de 

criação doutrinária e jurisprudencial, permite ao Executado, de modo geral, 

demonstrar a improcedência da execução, com fundamentos em matérias 

que poderiam ser conhecidas, de ofício, pelo juízo, e que impediriam a 

continuidade do processo executivo, como, por exemplo, a incerteza, 

inexigibilidade e iliquidez do título executivo – condições da ação 

executiva. Seu intuito é, justamente, pôr fim a uma execução infundada. 

Logo, está implícito, na natureza da exceção de pré executividade, a sua 

natureza suspensiva, que possibilita a suspensão do processo executivo, 

para evitar atos de constrição, até o julgado da exceção. Posto isso, 

OPINO por conceder os efeitos suspensivos à Exceção de Pré 

Executividade, oposta pela Executada Rosana Borges Monteiro, à Mov. 

24779141. DO MÉRITO DA EXCEÇÃO No que diz respeito ao fundamento 

jurídico da exceção, a Executada sustenta que não poderia responder 

pelas dívidas cobradas, relativas aos meses de Novembro/2018 a 

Setembro/2019, pois, desde 28/04/2006, não seria mais proprietária do 

imóvel, sequer exercia a posse sob ele. O documento apresentado pelo 

Exequente, para fundamentar o seu suposto direito ao recebimento do 

crédito, à Mov. 24105309, corresponde à matrícula do imóvel, registrado 

sob o nº 36.379. Os registros apostos na aludida matrícula, estão 

atualizados até 28/09/2001, e o 6º Serviço Notarial apenas atestou a 

autenticidade da cópia. Observo, ainda, que o relatório de inadimplência, 

sequer menciona o nome da Executada Rosana, mas, tão somente, da 

Mônica, cujo processo já foi extinto em seu desfavor, ante a própria 

inércia do Exequente, em atender o determinado pela Douta Magistrada, à 

Mov. 24284742. E, da análise do documento de Mov. 25137624, é 

incontroverso que o imóvel não está mais sob a posse e propriedade da 

Executada Rosana, que o vendeu à Sra. Carolina Fonseca em 28/04/2006. 

Saliento que na cláusula 6ª do aludido contrato, a Sra. Carolina assume a 

responsabilidade pelo adimplemento de todos os impostos, taxas e 

cobranças que incidissem sob o imóvel. E isso restou ainda mais 

comprovado, quando a Executada juntou, à Mov. 25137628, extrato da 

prefeitura de Cuiabá/MT, relativo às cobranças de IPTU, no qual consta 

que o imóvel está registrado na propriedade da Sra. Carolina. Sob esse 

contexto, não há que se falar em certeza, liquidez e exigibilidade do título 

executivo em relação à Executada, Sra. Rosana Borges Monteiro. Ora, o 

instituto da exceção de pré-executividade, fruto de criação doutrinária e 

jurisprudencial, e permite ao Executado, justamente, demonstrar a 

improcedência da execução, com fundamentos em matérias que poderiam 

ser conhecidas, de ofício, pelo juízo, e que impediriam a continuidade do 

processo executivo, como, por exemplo, a incerteza, inexigibilidade e 

iliquidez do título executivo – condições da ação executiva, bem como a 

própria ilegitimidade passiva. Em casos semelhantes, aduz a recente 

jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – EXCEÇÃO 

DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA QUANTO À ILEGITIMIDADE DA PARTE 

PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. (CASCONI, Lincoln Augusto. Agravo 

de instrumento n. 0100440-31.2019.8.26.9025. J. em 31 Jan. 2020. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 05 Fev. 2020. Por esses motivos, 

entendo que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações 

condominiais, neste caso específico, não é atribuída aos executados. 

Assim, nos termos do artigo 803, I do CPC/15, OPINO por acolher a 

Exceção de Pré Executividade, oposta pela Executada Rosana Borges 

Monteiro, para reconhecer que a Execução oposta pelo Exequente, em 

seu desfavor, não goza de certeza, liquidez e exigibilidade. Dessa feita, 

após a análise dos argumentos expostos por ambas as partes: 1. OPINO 

por conceder os efeitos suspensivos à Exceção de Pré Executividade, 

oposta pela Executada, Rosana, à Mov. 24779141. 2. OPINO que, em 

relação à Executada Monica Cristina Pinto de Alencar, o feito seja extinto, 

sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 330, II do CPC/15, 

consoante já previsto pela Douta Magistrada. 3. Tendo o feito prosseguido 

em desfavor da Executada Rosana Borges Monteiro, OPINO por acolher a 

Exceção de Pré Executividade, por pela oposta, nos termos do artigo 803, I 

do CPC/15, para reconhecer que a Execução oposta pelo Exequente, em 

seu desfavor, não goza de certeza, liquidez e exigibilidade, neste 

momento processual. Consequentemente, OPINO pela extinção da 

execução, consoante artigo 924, I do CPC/15. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado, para análise e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006889-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006889-06.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ANDREZA MARIA TEIXEIRA FARO 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Embargos de Terceiros que foi incluída nos 

autos principais que tramitam no PROJUDI sob o nº 

0037523-46.2012.811.0001 (Mov. 229 daqueles autos). Ainda, consoante 

se verifica à Mov. 240 dos autos principais, houve sentença REJEITANDO 

os embargos. O presente feito, portanto, deve ser extinto, seja em razão 

da coisa julgada, operada pela decisão acima mencionada, seja em razão 

da litispendência, pois, com a inclusão deste procedimento nos autos de 

nº 0037523-46.2012.811.0001, a tramitação passou a ocorrer naqueles 

autos, seja em razão . Assim, tendo em vista o que disciplina o art. 337, VI 

e VII do CPC, OPINO por JULGAR EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 485, V do mesmo diploma legal. Arquive-se. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019476-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA GENARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019476-60.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARTA GENARO REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID nº 28869181) e a quitação será realizada 

diretamente em conta indicada pela parte credora. Portanto, para que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO, por 

sentença, do acordo supra e, consequentemente, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021265-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021265-94.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZA DA SILVA GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o 

acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29151606), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda do Banco Réu, no valor de R$ 264,21, cuja origem aduz 

desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos 

autos qualquer documento que evidenciasse a existência de relação 

jurídica entre as partes e do débito negativado. Consequentemente, 

entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo 

artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos o contrato 

específico que subsidiou a negativação, principalmente quando a parte 

Autora negou a existência de vínculo entre as partes. Assim, a parte Ré 

não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito 

pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o suficiente para 

subsidiar a existência da negativação, razão pela qual presume-se 

verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da responsabilidade 

civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do 

C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, razão pela qual 

OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR DE R$ 

264,21, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 
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necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No 

que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Com relação à 

alegação da parte ré de que deve ser aplicada ao caso a súmula 385 do 

STJ, razão não lhe acompanha, haja vista que o próprio extrato juntado à 

defesa demonstra que atualmente a única negativação do nome da parte 

autora advém do débito aqui discutido. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes: 1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, de 

acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 2. OPINO pela procedência dos pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 264,21, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 3. OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. 4. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 5. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (05/08/2017) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019168-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019168-24.2019.811.0001 Polo 

Ativo: VIVIANE SANTANA DOS SANTOS Polo Passivo: SDB COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO MÉRITO – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Sem preliminares a serem enfrentadas. NO 

MÉRITO, da análise do processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, como a 

própria audiência de instrução, para o convencimento motivado do artigo 

371, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o 

art. 355, I do NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 

2º e 3º CDC, pois configurada a relação de consumo, razão pela qual 

deve ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior facilidade 

de comprovar o suporte à consumidora. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais ajuizada pela Autora em desfavor do Réu, sob a 

alegação de que teve a cadeirinha de transporte, furtado do interior de 

seu veículo, enquanto estacionado nas dependências do supermercado, 

no dia 14/11/2019, quando estava no interior do estabelecimento, 

realizando compras. O furto foi registrado através do Boletim de 

Ocorrência nº 2019.342371, lavrado no mesmo dia, aonde a Autora narra 

os fatos. Pleiteia pela indenização pelos danos morais e materiais sofridos 

em decorrência dos fatos. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(Mov. 28831477) Em defesa tempestiva (Mov. 29072322), a Ré nega o ato 

ilícito que pudesse subsidiar eventual responsabilidade de indenizar, pois, 

ao seu ver, o Boletim de Ocorrência lavrado não seria apto para registrar 

os fatos, e o veículo da Autora sequer teria sinais de arrombamento. 

Requer a improcedência da ação, mas não junta quaisquer documentos à 

sua tese, como a própria imagem de seu sistema de vigilância. Impugnação 

apresentada à Mov. 29385991. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, é imprescindível a comprovação de três 

requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. 

Neste processo específico, entendo que a prova dos autos tem 

verossimilhança o bastante para se afirmar que os fatos se deram como 

narrado pela autora, no sentido de que seu veículo foi furtado enquanto 

estava estacionado no supermercado demandado. O Boletim de 

Ocorrência por ela lavrado tem fé pública, e a Ré não logrou êxito em 

desconstituí-lo. O ato ilícito do artigo 186 e 187 do Código Civil, está 

configurado, claramente, com a ausência de qualidade e segurança 

ofertado pelo Réu, pois viola, mais especificamente, o artigo 6º, VI do CDC, 

que exige dos fornecedores de serviço de modo geral, como o Réu, a 

adoção de posturas efetivas para prevenir e reparar os danos morais e 

materiais. No caso, quando a Autora guarda o seu veículo no 

estabelecimento ofertado pelo Réu (como atrativo para o consumo), e, 

ingressa no estabelecimento para ali fazer suas compras, tem a 

expectativa de segurança e proteção. Quando, ao contrário, o seu veículo 

é furtado no local, e a Autora não recebe a assistência qualitativa, moral e 

material, conclui-se que o Réu viola toda a dinâmica da relação de 
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consumo, e deve ser responsabilizado por isso. Ademais, é incontroverso 

que a responsabilidade por eventual vício/defeito da prestação do serviço, 

por conseguinte, é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º CDC, não se 

perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa. Assim, comprovado o 

dano, a conduta e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se o dever 

de indenizar. E, entendo que o fato do veículo não ter sinais de 

arrombamento, não é imprescindível para fins de afastar a 

responsabilidade do Réu, principalmente considerando que os meios de 

arrombamento que ultimamente vem sendo utilizados pelos meliantes, têm 

evoluído, possibilitando que eles efetuem o furto, mediante uso de 

aparelhos eletrônicos, por exemplo, que clonam os sinais de alarme. Aliás, 

o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está 

perfeitamente comprovado, posto que, houvesse o Réu prestado o 

serviço com a segurança esperada, ou atendido a Autora de maneira 

digna, para reparar ou mitigar o dano causado, os fatos não teriam 

ocorrido. Ressalta-se que os supermercados, hipermercados, 

lanchonetes, empresas em geral, ao proporcionarem aos seus clientes a 

comodidade de um local para o estacionamento de seus veículos, o que se 

torna um atrativo para o consumo, passam a responder por eventuais 

danos que os mesmos possam sofrer, pois assumem o dever de guarda e 

proteção. E assim aduz a doutrina: “O estacionamento no shopping center 

não é uma gentileza. Ele existe como parte essencial do negócio, gerando 

para o cliente uma verdadeira expectativa de guarda, isto é, a certeza de 

que é melhor freqüentar o shopping center para compra ou lazer, pela 

segurança e facilidades oferecidas, dentre as quais está o 

estacionamento. Mesmo que não se configure, com todos os seus 

contornos, o contrato de depósito tácito, porque não há a entrega efetiva 

do veículo por parte do motorista à outra parte, haverá, segundo Carlos 

Alberto Menezes Direito, uma relação contratual inominada, que cria um 

vínculo do qual surge para o shopping um dever de vigilância. A 

resistência em buscar a proximidade com qualquer outra figura jurídica 

típica, assim a do depósito voluntário, não elimina, no seu entender, a 

responsabilidade do shopping center, porque a malha de culpa 

extracontratual estaria presente, pela falta de diligência, de prevenção, de 

cuidado, pela leviandade do mesmo. Assiste-lhe razão. Não é somente no 

contrato de depósito que existe o dever de guarda e vigilância. Tal dever 

pode ser assumido mesmo tacitamente, em outras circunstâncias. Se não 

há contrato de depósito, pela falta da entrega das chaves do veículo ao 

empreendedor ou a seu preposto, nem por isso deixará de existir o dever 

de guarda ou vigilância quando houver todo um aparato destinado a atrair 

clientes em razão das facilidades de compras e de estacionamento seguro 

que lhes são acenadas.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade 

civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 516/517.) Salienta-se que a 

responsabilidade do Réu pelo dever de vigilância do veículo da Autora, 

quando estacionado em suas dependências, já foi, inclusive, sumulada 

pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 130, a qual se 

transcreve a seguir: A empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. 

Assim, para haver a reparação de danos por furto veículo estacionado 

nas dependências da empresa, não é necessário que a parte autora 

produza prova cabal do fato constitutivo de seu direito, bastando apenas 

a demonstração da verossimilhança necessária para subsidiar a inversão 

do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), o que entendo presente no caso, 

posto que a Autora se desincumbiu do disposto no art. 373, I, do CPC, pois 

acostou o registro de ocorrência policial e a nota-fiscal da compra no 

estabelecimento demandado, na data dos fatos. Noutra banda, cabia ao 

Réu demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância, o que não fez, 

e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo que está 

suficientemente demonstrado nos autos que a Autora realmente ingressou 

no estacionamento do estabelecimento Réu, e, ao retornar ao local em que 

havia deixado o automóvel, não mais encontrou a cadeirinha para 

transporte de crianças, que ali estava acoplada. Nesse sentido tem se 

posicionado a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO CÍVEL - 

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FURTO EM 

ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL VERIFICADO - VALOR INDENIZATÓRIO - 

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - DANO MATERIAL - 

OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO AOS VALORES DEVIDAMENTE 

COMPROVAD0S- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O furto ocorrido no interior de 

estacionamento de estabelecimento comercial gera danos morais 

indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela 

vítima. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em 

conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos 

danos morais. (ALMEIDA, Sebastião de Arruda. Recurso cível inominado 

virtual n. 0011308-57.2017.811.0001. J. 25 Jun. 2018. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 26 Abr. 2019) Recurso Inominado. Relação 

de consumo. Reparação civil. Furto de veículo no interior do 

estacionamento fornecido pelo supermercado requerido. Dever de guarda 

e vigilância, de responsabilidade da parte ré recorrente. Responsabilidade 

civil objetiva. Parte requerida que não conseguiu afastar sua 

responsabilidade nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Súmula 130, STJ. 

Alegação de culpa exclusiva da vítima (porta aberta) não comprovada. 

Danos materiais demonstrados. Valor do bem apurado segundo Tabela 

Fipe. Cadeira para transporte de criança que estava no interior do veículo 

cujo valor foi comprovado por nota fiscal. Nada a considerar acerca da 

pretensão de dano moral, porquanto não há adesividade no seio da Lei 

9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da lei 9099/95. 

Recorrente vencia que resta condenada ao pagamento de custas 

despesas processuais e honorários advocatícios em favor do Patrono da 

parte autora/recorrida que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 55, da Lei 9.099/95. (RAGAZZI, Fabiana Pereira. Recurso 

inominado n. 1001760-82.2019.8.26.0007. J. em 28 Out. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Fev. 2020.) No que tange aos danos 

materiais, ou seja, aqueles “consistentes em prejuízos de ordem 

econômica suportadas pelo ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se 

que a Autora demonstrou que, em razão do furto da cadeira de transporte, 

de seu veículo, enquanto estacionado no interior do Réu, teve de adquirir 

outro. Não há que se falar em ausência de prova da aquisição, pela 

Autora, pois entendo que a nota fiscal de Mov. 26727152, demonstra, 

exatamente, a existência do objeto que foi, posteriormente, furtado no 

estacionamento da Ré. E a Ré, por sua vez, não logrou êxito em 

desconstituir a nota, sequer trouxe provas que demonstravam que o valor 

do objeto não era o apontado pela Autora. Tenho, portanto, que resta 

caracterizado o dever do Réu de ressarcir os danos sofridos pelo 

consumidor, razão pela qual OPINO pela procedência da indenização por 

danos materiais, no montante de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove 

reais), relativo ao valor dispendido pela Autora na aquisição do produto 

furtado. O aludido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC desde o evento danoso (14/11/2019 – Mov. 26726986), mais juros de 

um por cento ao mês desde a data citação (31/12/2019 – Mov. 27759950). 

Em relação aos danos morais, entendo ser pertinente. É sabido que o dano 

extra patrimonial diz respeito à violação dos direitos ligados à dignidade 

humana, e a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo ser dispensável a prova de 

sua ocorrência, por se encontrar ínsito na própria ilicitude, de modo que, 

provada a conduta antijurídica, demonstrado está o dano moral, à guisa de 

uma presunção natural, que decorre das regras de experiência comum. 

Assim se justifica a qualidade in re ipsa que a doutrina lhe atribui, 

principalmente quando se depara com a angústia vivida pela Autora ante a 

inércia do Réu seja em não lhe propiciar a segurança, seja por não reparar 

os danos causados, de forma amigável. Senão vejamos a jurisprudência: 

Recurso Inominado. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. 

Veículo que estava em estacionamento de shopping. Furto dos objetos 

constantes do interior do veículo. Relação de Consumo. Dever de 

vigilância imputável ao estabelecimento responsável pela guarda do bem. 

Incidência da Súmula 130 do STJ mesmo com relação aos objetos que 

estavam dentro do automóvel. Responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Consumidor que opta 

pelo estacionamento, em razão da segurança inerente ao serviço 

prestado. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral configurado. 

Descaso e abuso do prestador de serviços ultrapassam mero dissabor. 

Recurso desprovido. Sentença mantida. (PEDROSO, Adriana Aparecida de 

Carvalho. Recurso inominado n. 1001527-92.2018.8.26.0404. J. em 27 

Nov. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Fev. 2020.) 

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, 

reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que satisfaz a justa 
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proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, atende 

ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, inibidor, a que se propõe a 

pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da 

República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas 

condutas pelo agente causador do dano. Isso posto, após a análise das 

versões fáticas trazidas por ambas as partes, sem preliminares 

suscitadas pelo Réu, NO MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 

2º e 3º do CDC, com a inversão do ônus da prova, consoante artigo 6º, 

VIII. 2. OPINO por condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos 

materiais, na proporção de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove 

reais). O aludido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC desde o evento danoso (14/11/2019 – Mov. 26726986), mais juros de 

um por cento ao mês desde a data citação (31/12/2019 – Mov. 27759950). 

3. OPINO pelo reconhecimento dos danos morais, na modalidade in re ipsa, 

para CONDENAR o réu à indenizar a Autora pelos danos morais sofridos 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (14/11/2019 - Mov. 26726986) e a correção monetária a partir da 

prolação desta sentença pelo Douto Magistrado. Sem custas processuais 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º 

Juizado, para homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1019482-67.2019.8.11.0001 Autora: 

RUTINEIA LOURENÇO DOS SANTOS Réu: BANCO BRADESCO PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 

assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de 

jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de arcar 

com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda instância, 

caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, 

em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo 

Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de 

correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora 

pretende declarar (R$ 627,19). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 10.627,19 (dez mil e seiscentos e vinte e sete reais e dezenove 

centavos). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias à retificação do valor da causa, junto ao 

Sistema PJE. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Sem 

preliminares suscitadas pelo Réu. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez que a legitimidade da 

negativação aqui discutida deveria ser comprovada mediante a simples 

juntada da respectiva fatura representativa do débito negativação, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor do Réu. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 627,19 (seiscentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos), que teria subsidiado a inscrição de seu nome no rol 

de proteção ao crédito, à pedido do Réu. Importa consignar que a Autora 

não nega a existência da relação jurídica propriamente dita, mas, tão 

somente, do débito que subsidiou a negativação questionada, tanto que 

seus pedidos são em torno da declaração da inexistência do débito. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28869189), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29016998), o Réu sustenta a existência do vínculo 

contratual, e o prova, com a juntada do documento de Mov. 29016999, 

mas não apresenta nenhum documento que subsidiasse a negativação 

propriamente dita. Impugnação apresentada à Mov. 29335848, na qual 

reitera-se o teor da inicial. Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que o 

Réu apresentou uma série de documentos em sua defesa, mas nenhum 

representativo do valor exato que subsidiou a negativação aqui discutida. 

Deve-se deixar bem claro que o vínculo contratual não foi negado à inicial. 

Dessa feita, o Réu não logrou êxito em comprovar a legitimidade da 

negativação. Tem-se que a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa do Réu, o 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO pela 

declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 627,19 

(seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). 

Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que o Réu exclua o 

nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 627,19 (seiscentos e vinte e sete 

reais e dezenove centavos), disponibilizado em 10/12/2017, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Em relação ao débito específico, vislumbro que o mesmo não foi 

comprovado pelo Réu, e já foi declarado inexistente, consoante outrora 

explanado. No que diz respeito à responsabilidade civil, para que o Réu 

seja responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Analisando os autos, verifico 

que o Réu não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que 

a autora teria, efetivamente, o débito que subsidiou a negativação 

questionada, tanto que houve a declaração de sua inexistência. Assim, 

não se reconhece eventual exercício regular de direito pelo Réu, que 

excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do 

Réu, extraem-se alegações que não desconstituem, extinguem ou 

modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débito sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 
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negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não 

houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva 

da consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual 

o conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação indevida. 

Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. 

Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do débito, 

ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 

de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral “in re ipsa”. 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de 

reparação por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. 

Alegação de negativação indevida. Falta de comprovação da existência do 

débito. Ação julgada procedente. Recurso da requerida improvido. 

( B E R A L D O ,  D a r c i  L o p e s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.627,19 (dez mil e 

seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos). OPINO por 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias à 

retificação do valor da causa, junto ao Sistema PJE. 2. Sem preliminares, 

no MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os 

une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, 

nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela declaração de inexistência 

do débito ora discutido, no valor de R$ 627,19 (seiscentos e vinte e sete 

reais e dezenove centavos). 4. OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por determinar que 

o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 627,19 

(seiscentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), disponibilizado em 

10/12/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. 7. 

OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e 

por condenar o Réu ao pagamento de indenização, na proporção que 

OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(10/12/2017 – Mov. 26871121), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto pelo Douto Magistrado. 8. Por fim, como 

o Réu não logrou êxito em demonstrar a pertinência do débito propriamente 

dito, objeto da negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido 

outrora formulado no que diz respeito à condenação da Autora em 

litigância de má fé. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1018347-20.2019.8.11.0001 Autora: 

LOURDES CRISTINA DO CARMO AMARAL Réu: BANCO ITAUCARD S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 547 de 716



esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 12.105,00), e o valor cuja inexistência a Autora 

pretende declarar (R$ 1.105,00). OPINO, portanto, em fixar o valor da 

causa em R$ 13.310,00 (treze mil e trezentos e dez reais). OPINO por 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias à 

retificação do valor da causa, junto ao Sistema PJE. DA ANÁLISE DAS 

PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE PERÍCIA CONTÁBIL Observo que, à 

defesa, o Réu abre tópico genérico, no qual suscita, de maneira 

incompleta, a suposta necessidade de se realizar perícia contábil. No 

entanto, entendo que tal providência não se faz imprescindível para a 

formação do convencimento motivado do Artigo 371 do CPC/15, 

considerando que o cerne da demanda é a existência ou não de débito 

que subsidiasse a negativação questionada. OPINO, portanto, por afastar 

a preliminar de perícia contábil. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

DE AGIR - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do 

NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a 

preliminar de suposta ausência de interesse de agir. DA SUPOSTA 

CONEXÃO Observo que, de maneira genérica, o Réu formula pedido pelo 

reconhecimento de eventual conexão nos autos, mas sequer individualiza 

o processo paradigma que pudesse subsidia-la. OPINO, portanto, por 

afastar a aludida preliminar. DA SUPOSTA EXTINÇÃO DO PROCESSO 

Também de maneira genérica, o Réu pleiteia pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 51, II da lei n. 9.099/95, que reflete à inadmissibilidade do 

prosseguimento do feito, em sede de juizado especial, após a audiência. 

No entanto, não apresenta qualquer justificativa para tal pedido. E, da 

análise do feito, não vislumbro eventual incompatibilidade deste processo 

específico, com o rito dos juizados especiais. OPINO, assim, por indeferir o 

pedido formulado pelo Réu no que diz respeito à extinção do processo. DO 

MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as preliminares, NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, uma vez 

que a legitimidade da negativação aqui discutida deveria ser comprovada 

mediante a simples juntada da respectiva fatura representativa do débito 

negativação, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/15. DA SUPOSTA PRESCRIÇÃO Observo 

que, ainda de forma genérica, o Réu suscitou o suposto reconhecimento 

da prescrição nos autos, mas não individualizou a razão para tal. Ao 

analisar o feito, vislumbro que a negativação questionada é atual (extrato 

datado de 01/11/2019), e que não há qualquer requisito para o 

reconhecimento da prescrição, razão pela qual OPINO por não 

reconhecê-la. DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do 

CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor 

da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o 

Réu teria maior facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA PERTINÊNCIA DOS DÉBITOS Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

Autora em desfavor do Réu. Em síntese, a Autora questiona a legitimidade 

do débito, no valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco reais), que teria 

subsidiado a inscrição de seu nome no rol de proteção ao crédito, à 

pedido do Réu. Importa consignar que a Autora não nega a existência da 

relação jurídica propriamente dita, mas, tão somente, do débito que 

subsidiou a negativação questionada, tanto que se qualifica como 

consumidora, nos termos do artigo 2º do CDC, e seus pedidos são em 

torno da declaração da inexistência do débito. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 28601163), as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 28656385), o 

Réu sustenta a existência do vínculo contratual, mas não apresenta 

nenhum documento que subsidiasse a negativação propriamente dita. 

Impugnação apresentada à Mov. 29184199, na qual reitera-se o teor da 

inicial. Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que o Réu apresentou uma 

série de documentos em sua defesa, mas nenhum representativo do valor 

exato que subsidiou a negativação aqui discutida. Nenhuma das faturas 

guardam relação com o valor negativado. Deve-se deixar bem claro que o 

vínculo contratual não foi negado à inicial. Dessa feita, o Réu não logrou 

êxito em comprovar a legitimidade da negativação. Tem-se que a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os à consumidora 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexistência do 

débito ora discutido, no valor de R$ 1.105,00 (um mil e cento e cinco 

reais). Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. OPINO por determinar que o 

Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 1.105,00 (um 

mil e cento e cinco reais), relativo ao contrato nº 00000037683745, 

disponibilizado em 12/08/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO 

por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias 

para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o 

Réu não o faça. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto 

controvertido da contenda encontra fundamento justamente em suposto 

débito, cuja origem a Autora desconhece, e o Réu, por sua vez, afirma 

existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pela Autora, de ordem moral. Em relação ao débito específico, 

vislumbro que o mesmo não foi comprovado pelo Réu, e já foi declarado 

inexistente, consoante outrora explanado. No que diz respeito à 

responsabilidade civil, para que o Réu seja responsabilizada, faz-se 

necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal 

e dano. Analisando os autos, verifico que o Réu não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, o 

débito que subsidiou a negativação questionada, tanto que houve a 

declaração de sua inexistência. Assim, não se reconhece eventual 

exercício regular de direito pelo Réu, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 

C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com a consumidora, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Logo, tem-se que da defesa do Réu, extraem-se alegações 

que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, 

sequer legitimam a cobrança e a negativação. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito do Réu, na negligência no lidar com a consumidora, 

seja por cobrar débito sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a 

segurança que deveria ser precípua à relação de consumo (o que seria 

um risco da atividade econômica que não poderia ser transferido à 

consumidora), seja por negativar indevidamente o nome da Autora. E é 

exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na prestação do 

serviço pelo Réu, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do 

CDC. E, nesse sentido, caberia ao Réu provar, nos termos do artigo 14, 

§3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, 

ainda, culpa exclusiva da consumidora ou terceiro, o que não se vê no 

caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, faz com 

que se revista de verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo 

ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: Direito do Consumidor. Elektro. Negativação 

indevida. Inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção ao 

crédito. Dano moral configurado. Caberia à ré comprovar a legitimidade do 

débito, ônus do qual se desincumbiu. Recorrente que não juntou aos autos 

documentos que comprovassem a origem do débito. Correta a declaração 
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de inexigibilidade do débito. Responsabilidade objetiva, nos termos do 

artigo 14 do CDC. Inexistência de documentos hábeis a comprovar que a 

dívida existisse. Ato ilícito caracterizado. A inclusão ou manutenção 

equivocada do nome da pessoa configura o dano moral “in re ipsa”. 

Indenização arbitrada corretamente, conforme aplicação aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. 

Recurso a que se nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por 

seus próprios e jurídicos fundamentos”. (CURITIBA, José Pedro Geraldo 

Nóbrega. Recurso inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 

2019. Disp. Em www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Ação de 

reparação por danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. 

Alegação de negativação indevida. Falta de comprovação da existência do 

débito. Ação julgada procedente. Recurso da requerida improvido. 

( B E R A L D O ,  D a r c i  L o p e s .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 2018. Disp. Em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu, ao 

negativar indevidamente o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No que 

tange aos danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e causam danos de 

ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome de maneira indevida, e 

acaba por tolher o seu direito ao crédito. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: Declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais – pretensão do consumidor ao 

recebimento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição 

indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - ausência de 

comprovação da existência do débito gerador do apontamento – sentença 

que, acertadamente, declara inexigíveis os débitos apontados e condena o 

recorrente ao pagamento de indenização por danos morais – dano 

extrapatrimonial in re ipsa, caracterizado pelo abalo de crédito e enorme 

constrangimento e humilhação causados ao cidadão que procura manter 

imaculada sua imagem de bom pagador – redução, entretanto, do quantum 

indenizatório para R$ 10.000,00, quantia mais adequada aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade – recurso parcialmente provido para 

esta finalidade. (TABORDA, Fábio Francisco. Recurso inominado n. 

1008848-58.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 10 Dez. 2019.) Nesses moldes, tem-se que o 

dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se pairou sob o nome da 

Autora, sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

E, neste caso, não há que se falar em incidência da Súmula 385 do STJ, 

posto que o extrato de Mov. 28657841, apresentado pelo Réu, 

demonstram negativações já excluídas. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 

do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência 

de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe 

ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de 

cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em 

mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado, valor este que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, ante todo o exposto e 

fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as 

partes: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 13.310,00 (treze mil e 

trezentos e dez reais). OPINO por determinar à r. Secretaria que adote as 

providências necessárias à retificação do valor da causa, junto ao 

Sistema PJE. 2. OPINO por afastar as preliminares de perícia contábil, 

ausência de pretensão resistida, conexão e extinção do feito pela 

incompetência do juizado. 3. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o 

nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da 

prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO 

por não reconhecer a prescrição, consoante almejado pelo Réu. 5. OPINO 

pela declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 

1.105,00 (um mil e cento e cinco reais). 6. OPINO por condenar o Réu à 

abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob 

pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da 

cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 7. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido, qual seja, no valor de R$ 

1.105,00 (um mil e cento e cinco reais), relativo ao contrato nº 

00000037683745, disponibilizado em 12/08/2017, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). 8. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

acima discriminada, caso o Réu não o faça. 9. OPINO por reconhecer os 

danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar o Réu ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (12/08/2017 – Mov. 

26516836), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, como o Réu não logrou êxito em 

demonstrar a pertinência do débito propriamente dito, objeto da 

negativação aqui discutida, OPINO por indeferir o pedido outrora formulado 

no que diz respeito à manutenção da operação de renegociação, 

reconhecimento do debito e autorização para manutenção da cobrança e 

compensação de valores. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010363-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1010363-82.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Sem preliminares 

suscitadas pela Ré. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do NCPC, 

como a própria audiência de instrução, uma vez que os fatos aqui 

discutidos seriam facilmente comprovados mediante prova essencialmente 

documental, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. OPINO, assim, por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de 

audiência de instrução. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o insucesso da demanda, 

do que àquela a demonstrar a sua procedência, a Douta Magistrada já 

deferiu a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, nos termos art. 

6º, VIII do CDC, na oportunidade em que se apreciou a tutela antecipada 

(Mov. 24556853), o que OPINO por ratificar, nesta oportunidade, com o fito 
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de propiciar equilíbrio na relação processual. DA ANÁLISE DA 

PERTINÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, E NECESSIDADE 

DE SE REFATURAR AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/2019 Trata-se a 

presente de Ação Declaratória de Direito c/c Danos Morais. Em síntese, o 

Autor reconhece-se como titular da unidade consumidora de n. 

6/1097974-8. No entanto, questiona a idoneidade de duas faturas emitidas, 

com vencimento em 30/08/2019, nos valores de R$ 520,96 (quinhentos e 

vinte reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.094,01 (um mil e noventa e 

quatro reais e um centavo). Pleiteia, portanto, a declaração de inexistência 

dos aludidos débitos, bem como da ilegalidade do TOI, com refaturamento 

da fatura de Setembro/2019, no valor de R$ 536,40 (quinhentos e trinta e 

seis reais e quarenta centavos), com o reconhecimento dos danos morais, 

ante a ameaça de negativação. A Douta Magistrada, à Mov. 24556853, 

deferiu a tutela antecipada, para que a Ré se abstivesse de interromper a 

energia, bem como de negativar o nome do Autor e cobrá-lo, em 

decorrência dos fatos, sob pena de multa fixa, na proporção de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A Ré foi citada/intimada em 02/10/2019, 

consoante se depreende do Mandado de Mov. 24696947. No entanto, o 

Autor, em 30/10/2019, informa que houve o corte da energia, pela fatura 

do mês de Setembro/2019, no valor de R$ 536,40 (quinhentos e trinta e 

seis reais e quarenta centavos), e pleiteia pela aplicação da multa. O Autor 

informou o restabelecimento da energia em 30/10/2019 (Mov. 25639130). 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas 

optaram por prosseguir com a demanda (Mov. 26100117). Em defesa 

tempestiva (Mov. 26413447), a Ré sustenta a regularidade da cobrança, 

em atenção ao Recurso Especial n. 1412433, e que teria parcelado o 

débito, em duas vezes, para facilitar o pagamento. Que elaborou o laudo 

constatando a irregularidade no medidor, o qual foi reprovado, pois não 

aferia o real consumo. E que as faturas seriam regulares, ao passo que o 

Autor deixou de apresentar defesa administrativa. Nega a existência de 

danos morais, ante a mera cobrança, e formula pedido contraposto para 

condenação do Autor ao pagamento do valor discutido. Impugnação 

apresentada à Mov. 26680340. Pois bem. Para melhor elucidar a presente 

sentença, é imprescindível reproduzir o histórico de consumo do Autor, 

considerando as informações prestadas às Mov. 24529872 e 26413452: 

Mês referência Kw/h consumido Valor cobrado 09/2019 514 536,40 

08/2019 394 398,87 07/2019 394 388,55 06/2019 279 281,69 05/2019 0 

520,96 05/2019 0 1.094,01 05/2019 406 406,47 04/2019 424 379,33 

03/2019 210 169,47 02/2019 234 190,49 01/2019 185 151,98 Da análise 

da tabela acima, vislumbro que as faturas de Maio/2019, colacionadas às 

Mov. 24529867 e 24529870, refletem, justamente, o parcelamento 

realizado pelo Autor, e não cobrança indevida propriamente dita. Ora, os 

meses anteriores e posteriores não representam variações significativas 

de medição de consumo, mas refletem, tão somente, as variações normais 

decorrentes das respectivas bandeiras vigentes em cada mês. Assim, 

entendo que as faturas questionadas estão regulares e que suas 

cobranças representam exercício regular do direito, pela Ré. Em casos 

semelhantes, já decidiu a jurisprudência: CONTESTAÇÃO DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DE QUE O CONSUMO PARTIU DA UNIDADE 

CONSUMIDORA DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A 

COMPROVAR O ALEGADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (CRUZ, Érica Marcelina. Recurso inominado n. 

0002557-80.2019.8.26.0361. J. em 31 Maio 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 03 Fev. 2020.) Sob esse contexto entendo 

que a Ré logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças, ao 

passo que não assiste razão ao Autor. OPINO, portanto, pela 

improcedência dos pedidos iniciais quanto à declaração de ilegitimidade do 

TOI, declaração de inexistência dos débitos, e refaturamento da cobrança 

do mês de Setembro/2019. Por consequência, não vislumbro quaisquer 

dos requisitos da responsabilidade civil especificamente, que pudessem 

subsidiar eventuais danos à intimidade e imagem do Autor, razão pela qual 

OPINO por indeferir o pedido específico quanto à indenização por danos 

morais. DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR Neste caso específico, OPINO 

por não aplicar a multa pelo descumprimento da liminar, à Ré, uma vez que 

a r. decisão exarada pela Douta Magistrada, à Mov. 25602286, foi clara no 

sentido de que a multa somente seria aplicada, se a Ré não cumprisse a 

liminar na data aprazada. Uma vez que o próprio Autor informou o 

cumprimento da determinação, na mesma data da decisão, e da intimação 

da Ré (Mov. 25639130), OPINO por não aplicar-lhe eventual multa. DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO No que diz respeito ao pedido contraposto, OPINO 

pelo seu acolhimento, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, para 

condenar o Autor ao pagamento dos valores aqui discutidos, quais sejam, 

R$ 520,96 (quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e R$ 

1.094,01 (um mil e noventa e quatro reais e um centavo), totalizando o 

montante de R$ 1.614,97 (um mil e seiscentos e catorze reais e noventa e 

sete centavos). Sob os aludidos valores, deverão incidir juros moratórios 

de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir dos vencimentos 

dos débitos (30/08/2019 – Mov. 24529870 e24529867. Isso posto, após 

analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as 

partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por 

indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à 

designação de audiência de instrução. 2. OPINO por reconhecer a relação 

de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, 

nos termos do art. 6º, VIII do CDC, consoante deferido pela douta 

Magistrada, à Mov. 24556853, com o fito de propiciar equilíbrio na relação 

processual. 3. Não obstante, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS formulados à inicial, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, no que 

diz respeito à declaração de inconsistência de faturas, inexistência de 

débitos, refaturamentos e indenização por danos morais. 4. Em 

consequência, OPINO por revogar a r. tutela antecipada, deferida pela 

Douta Magistrada, à Mov. 24556853, e por não aplicar a multa pelo seu 

suposto descumprimento. 5. OPINO pelo acolhimento do pedido 

contraposto, formulado pela Ré à defesa, nos termos do artigo 31 da Lei 

nº 9.099/95, para condenar o Autor ao pagamento dos valores aqui 

discutidos, quais sejam, R$ 520,96 (quinhentos e vinte reais e noventa e 

seis centavos) e R$ 1.094,01 (um mil e noventa e quatro reais e um 

centavo), totalizando o montante de R$ 1.614,97 (um mil e seiscentos e 

catorze reais e noventa e sete centavos). Sob os aludidos valores, 

deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária, pelo 

INPC, a partir dos vencimentos dos débitos (30/08/2019 – Mov. 24529870 

e 24529867). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016228-86.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO CHAUVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DIAS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1016228-86.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: VICTOR AUGUSTO CHAUVIN POLO PASSIVO: JULIANO 

DIAS NETO PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 

54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA REVELIA E SEUS 

EFEITOS De início, observo que o Réu, apesar de devidamente 

citado/intimado, conforme se verifica à Mov. 28032635, não compareceu à 

audiência de conciliação (Mov. 28176568), sequer justificou a sua 

ausência, ou apresentou defesa. Importante ressaltar que o Enunciado nº 

05 do FONAJE estabelece que “a correspondência ou contra-fé recebida 

no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que 

identificado o seu recebedor”. No caso em tela, vê-se à Mov. 28032635, 

que o Aviso de Recebimento referente à Citação/Intimação do Réu, foi 

assinado por um recebedor identificado. Ressalta-se, ainda, que no 

próprio Aviso de Recebimento constam opções para o caso de o 

destinatário ter se mudado ou mesmo ser desconhecido no local. Nenhuma 
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das alternativas foi marcada pelo agente dos correios em relação à 

correspondência com citação/intimação, o que nos leva a crer que o Réu 

reside no endereço ali identificado. Assim, OPINO por reconhecer a revelia 

do Réu, e aplicar os seus efeitos, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 

c/c art. 344 do Código de Processo Civil. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Autor em desfavor do 

Réu, sob o fundamento de não pagamento do cheque nº SA-000182, no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vencido em 24/04/2018, atualizado à 

ocasião da distribuição da presente para R$ 2.468,89 (dois mil 

quatrocentos sessenta oito reais e noventa nove centavos). A parte 

Autora cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos 

autos os documentos que lhe legitima à cobrança do Réu. Em casos 

semelhantes, aduz a jurisprudência: Ação de cobrança. Autor prestou 

serviços para o requerido. Inadimplemento do requerido. Revelia. 

Documentos corroboram versão do autor (cheques devolvidos). Ação 

julgada procedente, condenando o requerido no pagamento de R$ 

3.000,00. Recurso do requerido, alegando nulidade da sentença, por 

ausência de citação. Cerceamento de defesa. Formula pedido 

contraposto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso 

improvido. (BRISOLA, Cassio Pereira. Recurso inominado n. 

0006346-77.2015.8.26.0248. J. em 27 Out. 2016. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 01 Fev. 2018). ACIDENTE DE COBRANÇA. 

Cheques prescritos. Não comparecimento do réu à audiência de 

conciliação. Revelia e seus efeitos. Advertência do não comparecimento 

às audiências devidamente registrado no mandado de citação e intimação. 

Aplicação do artigo 20 da Lei 9.099/95. Inexistência de cerceamento de 

defesa. Inviabilidade de se abrir, nesta instância, discussão de matéria de 

fato que deveria compor peça de contestação. Negligência do próprio réu 

ao não comparecer em audiência de conciliação. Condenação 

corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (ADONI, 

André Luis. Recurso inominado n. 1036044-97.2015.8.26.0576. J. em 12 

Ago. 2016. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 01 Fev. 2018.) Dessa 

feita, entendo por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua 

comprovação e a presunção de veracidade decorrente da revelia do 

demandado, com a CONDENAÇÃO do Réu ao aludido pagamento, no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, após a análise dos fatos e 

fundamentos apresentados à inicial, sem preliminares a serem 

enfrentadas, NO MÉRITO: 1. OPINO por reconhecer a revelia do Réu, e por 

aplicar os seus efeitos, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95 c/c art. 344 

do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para condenar 

o Réu ao pagamento da cártula nº SA-000182, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), vencida em 24/04/2018. 3. OPINO pela incidência da 

correção monetária pelo INPC-IBGE a partir da data do vencimento da 

cártula (24/04/2018 – Mov. 25968861), e juros moratórios no importe de 

1% (um por cento) ao mês, a partir citação (11/12/2019 – Mov. 28032635). 

4. OPINO por estabelecer o prazo para pagamento pelo Réu, em 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária que OPINO por fixar em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009141-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO LAUER OAB - MT8331-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1009141-79.2019.811.0001 

Autor: ROBSON COSTA SILVA Ré: TIM S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA Não obstante a irresignação da Ré, o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Antes de 

adentrar ao mérito, observo que a Ré, em defesa, suscita preliminar de 

incompetência do juizado especial, em tese pela suposta necessidade de 

perícia na assinatura aposta no contrato firmado entre as partes. No 

entanto, tenho que tal providência é extremamente desnecessária e 

inadequada, haja vista que, neste processo, não se discute, em momento 

algum, a relação contratual entre as partes, mas sim, a alteração unilateral 

da titularidade da linha, sem qualquer solicitação ou autorização por parte 

do Autor. OPINO, portanto, por afastar a aludida preliminar. DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A Ré suscitou, ainda, a retificação do 

polo passivo, para fazer constar TIM S/A no lugar de TIM CELULAR S/A, 

em razão de incorporação realizada em 31/10/2018. OPINO por deferir o 

aludido pedido, e por determinar à r. Secretaria que adote as diligências 

necessárias à retificação junto ao Sistema PROJUDI, para constar TIM S/A, 

ao invés de TIM CELULAR S/A, no polo passivo. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Superadas essas nuances, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que o cerne da contenda seria 

facilmente comprovado mediante prova documental, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos 

artigos 2º e 3º do CDC, uma vez que o Autor se apresenta tipicamente 

como consumidor, razão pela qual deve ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir, nesta oportunidade, 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII, principalmente 

considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar a legitimidade 

da troca unilateral da titularidade da linha telefônica. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, proposta pelo Autor em desfavor da Ré. Em síntese, alega o Autor 

ter sido surpreendido com a informação de que a titularidade de seu 

número telefônico, teria sido alterada, de modo unilateral, pela Ré, sem 

qualquer solicitação ou mesmo explicação. Demonstra ter realizado o 

boletim de ocorrência em decorrência dos fatos, e que, terceiros, para 

quem a titularidade da linha tinha sido, inadvertidamente, transferida, 

estariam entrando em contato com seus amigos e familiares, para fins de 

prática ilícita. Pleiteia, portanto, pela reparação dos danos morais sofridos 

em razão dos fatos. Oportunizada a conciliação (Mov. 25810088), as 

partes compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a 

demanda. Em preliminar de defesa, a Ré propôs o pagamento do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de acordo. A Ré, ao apresentar sua 

defesa, o fez de maneira genérica, sem se atentar às peculiaridades dos 

fatos aqui discutidos. Narra, tão somente, questões específicas à suposta 

cobrança indevida, em tese por ausência de relação jurídica, situação que 

não se amolda ao caso em tela. Para que a Ré seja responsabilizada 

civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo 

causal. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Ré não acostou aos 

autos nenhuma prova hábil a demonstrar o que, efetivamente, teria 

ocorrido em relação à linha telefônica que o Autor detinha. Não soube 

explanar as razões pelas quais permitiu que a linha do Autor fosse 

transferida à terceiros, sem qualquer solicitação prévia. Demonstrou, 

ainda, uma séria falha na segurança dos serviços prestados, expondo o 

consumidor à fraudes, sem qualquer suporte. Não comprovou, de maneira 

mínima, que houvesse tido uma solicitação formal de transferência de 

titularidade, pelo Autor, devidamente assinada, sequer para quem a linha 

tenha sido transferida. Na verdade, como salientado anteriormente, sua 

defesa foi em demasia genérica. Assim, ao nosso entender, o fato da Ré 
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proceder à confusão na linha telefônica do Autor, de modo unilateral, 

transferindo-a a terceiros, sem que, conduto, explicasse ao Autor o que 

efetivamente teria acontecido, fazendo com que o mesmo perdesse o seu 

número, e fosse vítima de fraudes, demonstra um defeito na prestação de 

serviço, um verdadeiro ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do 

C.C., posto que não se vê a transparência que lhe seria precípua, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e uma 

série de comportamentos que ferem a própria política nacional da relação 

de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC, pois desrespeita à dignidade 

e a segurança do consumidor. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC, estando presente o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.). Logo, 

tem-se que da defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não 

desconstituem, extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer 

legitima a sua atitude. Consequentemente, o conjunto probatório que se 

firmou nos autos faz com que se revista de verossimilhança a alegação 

do Autor, o que rende ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na 

peça inicial. DA ANÁLISE DOS DANOS MORAIS No que concerne aos 

danos morais, os fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação 

dos sentimentos do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de 

indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, claramente demonstrado 

com a transferência unilateral do número telefônico do Autor, expondo-os 

à riscos, sem as devidas cautelas, e pela inércia no atendimento do Autor 

na esfera administrativa, comportamentos que fogem da esfera do mero 

dissabor. Assim, OPINO por reconhecer os danos morais na modalidade in 

re ipsa, consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PERDA DO NÚMERO DE TELEFONE PRÉ-PAGO. CANCELAMENTO 

UNILATERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM CONCRETO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. A parte ré pede provimento ao 

recurso (fls. 52 e ss.) que a condenou ao pagamento de indenização por 

danos morais. Hipótese em que o número de telefone pré-pago da parte 

autora foi transferido para terceiro sem autorização da mesma. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré demonstrar a regularidade da 

transferência da linha da autora a terceiro, o que não se verifica nos 

autos. Ressalta-se que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, 

uma vez que o documento de fl. 05 confere verossimilhança às suas 

alegações, porquanto se trata de recarga por meio de sua conta corrente 

junto à instituição bancária, bem como, por se tratar de plano pré-pago, o 

mesmo não possui faturas. Com relação aos danos morais, o caso em 

apreço se reveste excepcionalmente de características próprias a ensejar 

a reparação pleiteada. Tratando-se de mero descumprimento contratual, 

não haveria que se falar em indenização a tal título. Todavia, o dano moral 

resta configurado em concreto, haja vista que a autora perdeu o número 

que utilizava por falha na prestação de serviço da ré. O quantum arbitrado 

em R$ 4.000,00 não merece redução, pois adequado aos parâmetros 

utilizados pela Primeira Turma Recursal em casos análogos. Assim, deve 

ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (ZILLES, Fabiana. Recurso 

inominado n. 71005933361. J. em 22 Mar. 2016. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 21 Nov. 2017.) Inclusive, a Turma Recursal de nosso estado já 

firmou entendimento no sentido do reconhecimento dos danos morais em 

casos semelhantes: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. 

PORTABILIDADE E TRANSFERENCIA DA LINHA TELEFÔNICA SEM 

SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. LINHA TRANSFERIDA PARA TERCEIRO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 2. O bloqueio e a transferência unilateral da 

linha pré-pago em nome do consumidor constitui falha na prestação do 

serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se este tenta solucionar 

o problema administrativamente e a empresa não busca atender a 

solicitação. 3. Merece ser destacado que a situação dos autos foge à 

normalidade, pois a reclamada realizou a portabilidade e transferiu a 

titularidade da linha telefônica para terceira pessoa, sem ter sido solicitado 

pelo consumidor, restando configurado a ocorrência de falha na 

prestação do serviço. 4. Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro 

dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido 

de redução do valor da condenação a titulo de dano moral. 5. A sentença 

que a condenou a Recorrida pagar ao Recorrente o valor de R$6.000,00, a 

título de indenização por dano moral, bem como o valor de R$3.000,00 por 

perdas e danos, não merece reparos e deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos 

termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente 

arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. (SANTOS, Valmir 

Alaércio dos. Recurso inominado n. 0027712-86.2017.811.0001. J. em 09 

Abr. 2018. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 06 Fev. 2020.) Ora, há 

evidente violação da boa-fé contratual e indevida exposição do Autor a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver sua linha 

abruptamente cancelada e transferida à terceiro, sem qualquer justificativa 

plausível pela Ré, demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na 

prestação do serviço. No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante na causadora do mal. Sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e reputo justa e 

razoável a condenação da Ré ao pagamento de danos morais, em valor 

que OPINO por arbitrar em R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de 

caráter pedagógico. Isso posto, após a análise dos argumentos e 

documentações apresentadas por ambas as partes, OPINO: 1.Por afastar 

a preliminar de incompetência do juizado especial, suscitada pela Ré, 

consoante outrora fundamentado. 2. OPINO por afastar a irresignação da 

Ré quanto ao trâmite processual em primeira instância sob à égide da 

justiça gratuita. 3. No MÉRITO, OPINO por julgar parcialmente procedentes 

os pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, 

para: 4. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, e 

por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor do Autor, consoante 

artigo 6º, VIII do CDC, reconhecendo a falha na prestação do serviço. 5. 

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na 

modalidade in re ipsa, e por arbitrar um valor justo e razoável na 

proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(27/05/2019 – Mov. 24226380), e a correção monetária a partir da 

homologação do presente projeto de sentença, pelo Douto Magistrado. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015826-05.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISLAINE QUIRINO NOGUEIRA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

GRATUIDADE A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à 

causa é discrepante daquele pretendido a este título, em evidente 

descumprimento do art. 292, VI, do Novo Código de Processo Civil c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela 

parte, nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a repetição 

de indébito do valor de R$ 7.560,02 e indenização por dano moral no valor 

de R$ 30.000,00. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação em 

que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. No 

entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da causa 

apontado na inicial, qual seja, R$ 30.000,00. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 37.560,02. DA PRELIMINAR DE 

INCOMPETENCIA DO JUÍZO – PERÍCIA Antes de adentrar ao mérito, 

observo que a Ré, à contestação, pleiteou que fosse realizada perícia nas 

instalações elétricas do Autor, o que afastaria a competência do juizado 

especial. Neste processo específico, entendo que a realização da perícia 

propriamente dita é dispensável para a formação do convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC, razão pela qual OPINO por afastar a 

aludida preliminar. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da análise 

dos autos verifico que se encontra maduro para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, 

ao ser indagada (Audiência de ID nº 27628824) sobre a produção de 

outras provas ou a necessidade de designação de audiência de instrução 

e julgamento, requereu o julgamento antecipado da lide e a parte ré, 

reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, e a maior aptidão da Ré à provar o 

insucesso da demanda, do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

razão pela qual a Douta Magistrada já deferiu a inversão do ônus da 

prova, em favor da Autora, nos termos art. 6º, VIII do CDC, na 

oportunidade em que se apreciou a liminar (Decisão de ID nº 25875974), 

com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual, o que OPINO por 

ratificar nesta oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Autora em desfavor da Ré. Em 

síntese, a Autora narra ser titular da Unidade Consumidora n. 6/212041-8, 

e que teria recebido uma fatura referente ao mês de janeiro de 2019 no 

valor astronômico de R$ 7.560,02, sustentando não haver qualquer motivo 

para que sua fatura viesse em valor tão elevado. Requer a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. À Decisão de ID nº 

25875974, a Douta Magistrada deferiu a liminar para que a Ré 

restabelecesse o fornecimento de energia elétrica na residência da autora 

e se abstivesse de incluir seu nome nos cadastros restritivos de crédito 

em virtude do débito discutido na presente ação. Oportunizada a 

conciliação, as partes compareceram à solenidade, mas optaram por 

prosseguir com a demanda. A Ré apresentou defesa tempestiva, 

salientando que a cobrança seria correta, ante a irregularidade 

encontrada no medidor da Unidade Consumidora da parte Autora, que foi 

constatada mediante vistoria e elaboração de Termo de Ocorrência e 

Inspeção. Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais 

é do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva se constitui em 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Observa-se que, 

à defesa, não foi juntado sequer o Termo de Ocorrência de Irregularidade 

(TOI) no qual teria sido constatada a irregularidade e dado ciência à 

consumidora. Verifica-se que não há comprovação de notificação da 

parte Autora sobre eventual perícia a ser realizada no medidor, 

impossibilitando, assim, o seu acompanhamento e a ampla defesa 

administrativa. Nesse contexto, tem-se que a Ré comete ato ilícito nos 

termos do artigo 186 do C.C, quando, na cobrança de valores do 

consumidor, deixa de observar o procedimento predisposto na Res. 

414/10 da ANEEL, em especial os artigos 129 e 130, que estabelecem 

todas as providências necessárias para fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. Procedimentos esses que a 

Ré não logrou êxito em demonstrar observância. Vê-se que a Ré sequer 

juntou o suposto TOI devidamente assinado pela parte Autora ou com a 

comprovação de sua recusa em assinar o documento. As condutas da 

Ré, portanto, violam o artigo 6º, III, IV, VI e IX do CDC, pois não há 

informações adequadas e claras sobre os fatos, mas sim, um método 

comercial coercitivo e desleal, uma verdadeira prática abusiva imposta na 

prestação de serviço, que lhe causa danos patrimoniais, e compromete a 

adequada e eficaz prestação do serviço. Logo, a anormalidade que teria 

provocado faturamento inferior, por si só, sem a observância do devido 

processo legal ou a demonstração do efetivo envolvimento da parte 

Autora no fato, não possui o condão de imputar a obrigação ao 

consumidor quanto ao pagamento de eventual diferença encontrada, 

porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. Deve-se 

relembrar que as faturas de consumo são emitidas pela própria 

concessionária, e que gera nos consumidores de modo geral, a confiança 

de que estão sendo cobrados pelo consumo efetivo, não podendo ser 

surpreendidos com cobranças abusivas, apontando supostas 

recuperações ou desvios. Ora, cabe à Ré o dever de verificar 

periodicamente os medidores de energia elétrica instalados nas unidades 

consumidoras. Assim, se a própria Concessionária não cumpre a 

regulamentação, não há por que imputar ao consumidor o ônus de 

eventual irregularidade. É a empresa fornecedora de energia elétrica quem 

tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa 

exclusiva do consumidor, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos 

necessários à comprovação de suas alegações, o que não verifico nos 

presentes autos, Frise-se, que a responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados à parte autora. Assim, uma vez 

que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança ou 

da contribuição específica da Autora para tal, para a efetividade da 

prestação jurisdicional OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida 

relativa à fatura com vencimento em 30/04/2019, no valor de R$ 7.560,02 

(Doc. de ID nº 25863763). Não há que se falar em readequação da fatura, 

haja vista que, no mês de referência (Janeiro de 2019), a autora já efetuou 

o pagamento da respectiva fatura, conforme se comprova pelo extrato de 

ID nº 28446046, sendo que a fatura aqui discutida cobra apenas a multa e 

recuperação de consumo indevidos. OPINO, ainda, por tornar definitiva a 

liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão de ID nº 25875974. DA 

ANÁLISE DOS DANOS MORAIS Quanto ao dano moral, tem-se que o 

mesmo representa uma “lesão a um interesse que visa a satisfação ou 

gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade ou nos atributos da pessoa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade civil. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 645.). Neste 

caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os mesmos são 

devidos, ante a submissão do consumidor à situação vexatória de se ver 

cobrado por valores não consumidos e sofrer a interrupção do 

fornecimento de energia, tendo que acionar o poder judiciário para 
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assegurá-la. Senão vejamos: Recurso inominado. Energia elétrica. Medidor 

de consumo. Fraude não comprovada. Termo de Ocorrência de 

Irregularidade - TOI, elaborado de forma unilateral pela concessionária. 

Documento insuficiente para comprovar a existência de irregularidades no 

medidor. Ausência de demonstração de qualquer conduta fraudulenta por 

parte da proprietária do imóvel. Cobrança de diferenças correspondentes 

a período anterior. Elaboração de cálculo unilateralmente. Débito indevido. 

Dano moral presumido. Valores fixados de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Recurso improvido. (KIATAQUI, 

Alexandre Yuri. Recurso inominado n. 1004890-54.2017.8.26.0297. J. em 

23 Jul. 2018. Disp. em www.tjsp.jus.br.) AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARA PAGAMENTO 

DO VALOR DE R$ 4.546,71. TROCA DE RELÓGIO MEDIDOR. MÉDIA 

MENSAL DE CONSUMO MANTIDA, COM ATÉ MESMO POSTERIOR 

REDUÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - PROVA 

UNILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR 

NA PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO MANTIDA. CÁLCULO UNILATERAL E AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE APONTADA. ÔNUS QUE 

COMPETIA AO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

( C R U Z ,  É r i c a  M a r c e l i n a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o  n . 

0003928-08.2017.8.26.0278. J. em 27 Abr. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) Assim, a cobrança nos moldes formulados demonstra a 

tentativa da Ré em impor ao consumidor a sua superioridade econômica, 

tornando-se vítima da má prestação de serviço e submissa às suas 

vontades, razão pela qual OPINO por reconhecer o dano moral in re ipsa. 

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar um 

equilíbrio tal, de modo que não signifique enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Sob esses argumentos, entendo que o valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais), é valor condizente com a ofensa sofrida, 

mormente quando não tem por fito o enriquecimento ilícito, porém deve 

servir como desestímulo a novas desídias da Ré. DISPOSITIVO: Isso posto, 

após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas 

as partes: 1. OPINO pela correção, de ofício, do valor da causa, para 

fixá-lo em R$ 37.560,02. 2. OPINO por REJEITAR a preliminar de 

incompetência do juizado suscitada pela ré à defesa. 3. NO MÉRITO, 

OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora, 

com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, e 

ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, 

consoante deferido pela Douta Magistrada à Decisão de ID nº 25875974, 

com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. 4. OPINO por 

declarar a inexigibilidade da dívida relativa à fatura com vencimento em 

30/04/2019, no valor de R$ 7.560,02 (Doc. de ID nº 25863763). 5. OPINO 

por tornar definitiva a liminar concedida pela Douta Magistrada à Decisão 

de ID nº 25875974. 6. OPINO por reconhecer os danos morais de 

responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de 

indenização à parte autora, que OPINO arbitrar no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(30/04/2019), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019839-47.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: JOELMA DA SILVA RIBEIRO Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original, e configuraria 

suposta inépcia da inicial. Vê-se que tal documento foi expedido pelo 

“SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. Ademais, o artigo 330, I do CPC/15, estabelece que a petição 

inicial será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece 

as hipóteses as quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade de provas do alegado na inicial não está ali elencada, e não 

pode subsidiar a extinção precoce do feito, razão pela qual OPINO por 

rejeitar a aludida preliminar. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O artigo 17 do 

NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter interesse e 

legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a 

preliminar de suposta ausência de interesse de agir. DO PEDIDO PELO 

SIGILO PROCESSUAL Para comprovar eventual vínculo entre as partes, a 

Ré juntou aos autos um suposto relatório de chamadas, e pleiteou que, 

dada a sua natureza, tramitasse em segredo de justiça. Neste caso 

específico, observo que o documento de Mov. 29178361, sequer traz 

dados pessoais da Autora, e não se amolda à necessidade de trâmite em 

segredo de justiça, consoante artigo 189do CPC/15. OPINO, portanto, por 

indeferir o pedido formulado pela Ré, no que diz respeito ao tramite 

processual em segredo de justiça, ou mesmo constituição do documento 

específico como sigiloso. DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Superadas as nuances acima. NO MÉRITO, da análise da questão 

discutida nos autos, verifico que não há necessidade de produção de 

provas em audiência de instrução, uma vez que a eventual contratação 

deveria ser demonstrada mediante a simples juntada do contrato assinado 

pela Autora, e fatura representando o débito no valor negativado, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, 

do CPC/15. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência da dívida 

que culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

à pedido da Ré, no valor de R$ 113,27 (cento e treze reais e vinte e sete 

centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. Oportunizada 

a conciliação (Mov. 28909278), as partes compareceram à solenidade, 

mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa tempestiva (Mov. 

29178360), a Ré fundamenta a negativação em suposto exercício regular 

de direito. Impugnação apresentada à Mov. 29350376. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem 

ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO 

por se deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, nos termos do 

artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade 
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de comprovar a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento justamente em suposto débito, cuja origem a Autora 

desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pela Autora, de ordem 

moral. Observo que a Autora nega a existência de vínculo contratual entre 

as partes. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. 

Apesar da irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma 

não acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora 

teria, efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome, sequer 

relação jurídica consigo. Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, 

telas sistêmicas unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se 

prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, que sequer especifica o nome da Autora. (Mov. 29178361) 

Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, 

que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na 

relação com a consumidora, demonstrando, portanto, flagrante falha na 

prestação de serviço, e violação à política nacional da relação de 

consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Tem-se que, da defesa da Ré, 

extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, extinguem ou 

modificam as alegações da autora, sequer legitimam a cobrança e a 

negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 113,27 

(cento e treze reais e vinte e sete centavos). Consequentemente, OPINO 

por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 113,27 (cento e treze reais e 

vinte e sete centavos), lançada em 08/08/2015, em razão do contrato nº 

0229854053, mediante SERASA JUD (Mov. 27051415), caso a Ré não o 

faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS Analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que o apontamento dos dados da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo vínculo a Ré 

não conseguiu demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e 

causa danos de ordem moral à Autora, posto que expõe o seu nome e 

imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao crédito, passando ao 

mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de que o mesmo é 

inadimplente com suas obrigações. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL Negativação do nome da 

recorrida, sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse 

lastro à conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. E, neste caso, apesar da Ré suscitar a incidência da Súmula 385 

do STJ, não apresentou qualquer prova idônea aos autos que indicasse a 

existência de negativação anterior. Eventual negativação posterior pode 
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influenciar na quantificação do dano, mas não em seu afastamento. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao quantum 

indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a 

fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, valor esse que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DO PEDIDO PELA EXPEDIÇÃO 

DE OFÍCIO À OAB/MT Observo que a Ré pleiteia que seja expedido ofício à 

OAB/MT, para fins de repreensão à conduta profissional dos 

procuradores que patrocinavam à causa, por suposta violação ao artigo 

133 da Constituição Federal. OPINO por indeferir o aludido pedido, pois, da 

análise dos autos, não se viu qualquer indício de conduta antiética por 

parte do profissional, o qual somente agiu munido das informações 

repassadas pela sua cliente. Ademais, a Ré sequer logrou êxito em 

desconstituir os fatos arguidos pela Autora. Sob esse contexto, ante todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por afastar a irresignação da Ré quanto ao 

extrato de negativação apresentado pela Autora, bem como quanto ao 

sigilo processual. 2. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo 

de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos 

contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer 

a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor da 

Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por declarar a 

inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 113,27 (cento e treze 

reais e vinte e sete centavos). 4. OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança 

posterior ao trânsito em julgado da presente. 5. OPINO por determinar que 

a Ré exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, 

referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 6. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ 113,27 (cento e treze reais e vinte e sete centavos), 

lançada em 08/08/2015, em razão do contrato nº 0229854053, mediante 

SERASA JUD (Mov. 27051415), caso a Ré não o faça. 7. OPINO por 

afastar a incidência da súmula 385 do STJ, neste feito, para reconhecer 

os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por condenar a Ré ao 

pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os 

juros de mora incidem desde o evento danoso (08/08/2015 – Mov. 

27051415), e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 8. Não tendo a Ré logrado êxito em 

comprovar sequer o vínculo contratual com a Autora, propriamente dito, ou 

mesmo a legitimidade da negativação, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto formulado à defesa, bem como o pedido pela condenação da 

Autora em litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. 9. Por 

fim, OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré no que diz respeito à 

expedição de ofício à OAB, para averiguar suposta conduta antiética pelo 

advogado da Autora. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1015170-49.2019.8.11.0001 Autor: 

GIVANILDO SANTIAGO DE CARVALHO Ré: AEROVIAS DEL CONTINENTE 

AMERICANO – AVIANCA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA REVELIA A Ré, 

embora devidamente citada/intimada para comparecer à audiência de 

conciliação (Mov. 27843909), não o fez, sequer justificou sua ausência, 

consoante se depreende da ata de Mov. 27531239. Ainda, não 

apresentou defesa aos autos. Ressalta-se que o artigo 20 da lei nº 

9.099/95 estabelece que o não comparecimento da demandada à sessão 

de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, culmina na 

reputação da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por 

reconhecer a revelia da Ré, e por aplicar os seus efeitos, consoante 

artigo 344 do CPC/15. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem 

preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

Inicialmente, cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso 

em comento deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, já que Autor e Ré se amoldam aos conceitos de consumidor e 

fornecedora esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, 

nesse sentido, entende a jurisprudência pátria quanto à relação de 

consumo existente entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao 

transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade do 

Autor, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais. Em síntese, o Autor 

narra que, apesar de ter adquirido 10 (dez) passagens, viabilizadas pela 

Ré, para o trajeto Cuiabá/MT – Maceió/AL, entre o período de 18/05/2019 a 

24/05/2019, o mesmo foi cancelado em 06/05/2019, sem qualquer 

justificativa, e sem que a Ré efetuasse o reembolso dos valores 

dispendidos. Salienta que a família teve de adquirir novas passagens em 

companhia aérea diversa, e pleiteia pela reparação dos danos morais e 

materiais sofridos. O Autor demonstra, inclusive, ter tentado resolver os 

problemas de maneira administrativa, seja com os protocolos de 

atendimento, seja com reclamação junto ao PROCON e ao sítio 

consumidor.gov. A Ré, por sua vez, embora devidamente citada (Mov. 

27843909), preferiu tornar-se revel. Pois bem. Da análise dos fatos, 

tem-se que é incontroverso o cancelamento do voo inicialmente 

contratado, sem qualquer suporte efetivo ao consumidor. Observo, ainda, 

que a Ré não comprovou ter prestado assistência material ou mesmo 

informações claras e precisas quanto às razões do cancelamento, 

quedando-se inerte na oportunidade conciliatória e defensiva. Para que a 

Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato 

ilícito, dano e nexo causal. O cancelamento do voo e a falta de assistência 

por parte da Ré, é incontroverso. A Companhia Aérea que se dispõe à 

prestar o aludido serviço, deve zelar pela segurança dos seus 

passageiros, e pela observância dos horários estabelecidos 

(pontualidade), bem como pela prestação efetiva do serviço, posto que 

imprescindíveis para a aquisição das passagens. No caso em tela, 
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observa-se que a Ré tornou-se revel, e não logrou êxito em demonstrar as 

reais razões para o cancelamento do voo, sequer assistência ao 

consumidor, ou mesmo lhe ter prestado informações claras e precisas, ou 

ter se disposto à reembolsar os valores das passagens. Vê-se que o 

Autor foi vítima de uma prestação de serviço desidiosa, que fez com que o 

mesmo fosse submetido a um cancelamento de voo, e teve de adquirir 

novas passagens, com preços maiores, ante a proximidade da data da 

viagem. Em momento algum, viu-se condutas da Ré para esclarecer ao 

consumidor, na oportunidade, exatamente o que estava ocorrendo em 

relação ao voo, sequer prestar assistência, deixando de observar o ônus 

probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do CPC/15, pois não 

apresentou provas desconstitutivas, modificativas ou extintivas do direito 

do Autor. Portanto, a falta de assistência adequada ao passageiro, o 

cancelamento do voo, e, ainda, a falta de informações concretas pelos 

prepostos da ré, configura falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, 

nos termos dos artigos 186 do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando 

viola a dinâmica do direito do consumidor, deixando de atender à 

necessidade do consumidor, o que viola o artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. 

Viola, ainda, a Res. 400 da ANAC, em especial as suas obrigações 

quando do cancelamento de voo, preconizadas nos artigos 20, II; 21, II e 

37, e seus incisos, ao passo que não se viu nos autos comportamento da 

Ré quanto à informações precisas e imediatas ao Autor, sequer 

fornecimento de alternativas de reacomodação, reembolso ou assistência 

material para satisfazer as suas necessidades, conforme exige o artigo 

26, III da aludida resolução. Caracterizada, então, a má prestação de 

serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se 

eximir de sua responsabilidade, tornando-se revel. Ultrapassada essa 

nuance, devemos analisar os danos morais propriamente ditos, 

principalmente em harmonia ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, e ao artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento advindo da ineficácia 

da prestação dos serviços por parte da Ré, não só pela frustração da 

expectativa do autor com o cancelamento inexplicado do voo, como 

também em não demonstrar tê-lo tratado de maneira digna, para tentar 

mitigar os danos causados pelo aludido cancelamento, o que faz presente 

o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito 

entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. P. 71.) Em casos 

semelhantes, tem decidido a jurisprudência pátria: Danos materiais e 

morais – Cancelamento de voo – Consumidor compelido a adquirir novas 

passagens, cujo voo também fora cancelado – Alegação feita em 

contestação de que houve problemas com a aeronave – Fortuito interno – 

Inexistência de causa excludente da responsabilidade civil – Embarque 

posterior com 33 horas de atraso – Defeito do serviço – Descumprimento 

do contrato de transporte que configura dano moral – Contestação que 

não impugna especificamente os fatos narrados na inicial – 

Constrangimento caracterizado – Responsabilidade civil objetiva – 

Sentença mantida – Recurso improvido. (TOSTA, Jorge. Recurso 

inominado n. 1010446-31.2017.8.26.0008. J. em 01 Mar. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Ago. 2019.) REPARAÇÃO DE DANOS – 

cancelamento de vôo – falha na assistência da companhia aérea aos 

passageiros – reparação devida. (CHAVES, Viviani Dourado Berton. 

Recurso inominado n. 1037080-08.2015.8.26.0114. J. em 12 Ago. 2016. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Ago. 2019.) *REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cancelamento de voo. Alegação de 

condições meteorológicas desfavoráveis. Ausência de comprovação de 

qualquer caso fortuito externo. Hipótese, ademais, que, mesmo 

comprovada a necessidade de readequação, tal implicaria reconhecimento 

de caso fortuito interno, ou seja, fato previsível, embora inevitável, 

inerente aos riscos da atividade lícita e regular de prestação de serviços 

desenvolvida pela ré (art. 14, §1º, inciso II, CDC), não se prestando a 

servir como fator de exclusão de sua responsabilidade. Danos materiais 

demonstrados. Cancelamento de voo que implicou comprovadas despesas 

com alimentação que nunca foram reembolsadas. Dano moral configurado. 

Critério de fixação de um salário mínimo por hora de atraso, limitado a dez 

salários. Critério razoável que implicou valor de danos morais no valor 

equivalente a R$ 9.980,00, a não merecer decote. Sentença confirmada 

por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (ADONI, André Luis. 

Recurso inominado n. 1007633-05.2019.8.26.0576. J. em 21 Ago. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 28 Ago. 2019.) Portanto, resta claro 

a violação do dever de prestar um serviço de qualidade, pela Ré, que 

submeteu o Autor ao cancelamento imotivado do voo, sem quaisquer 

informações ou assistências. Situação que foge completamente da esfera 

do mero dissabor. Consequentemente, OPINO por reconhecer o dano 

moral in re ipsa, pois os fatos narrados, indubitavelmente, ultrapassam a 

seara do mero desconforto, configurando efetiva lesão à personalidade. 

DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano 

moral, sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do 

Código Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar 

alguns critérios, como a situação econômica do lesado, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 8.000,000 (oito mil reais), é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que 

guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. DA ANÁLISE DOS 

DANOS MATERIAIS No que tange aos danos materiais, ou seja, aqueles 

“consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), tem-se que os mesmos estão 

subsidiados em dois fundamentos: Reembolso do valor adimplido pelas 

passagens não utilizadas, e ressarcimento da diferença pelas passagens 

novas que foi compelido a adimplir. Quanto ao valor da passagem, entendo 

pertinente a sua restituição, uma vez que, apesar da Ré ter recebido pelo 

serviço, não o prestou. OPINO, portanto, por reconhecer o direito do Autor 

em ser reembolsado pelos valores adimplidos para as passagens não 

utilizadas, e por condenar a Ré à fazê-lo, no valor de R$ 6.711,90 (seis mil 

e setecentos e onze reais e noventa centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Mov. 27843909 – 10/12/2019), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo prejuízo (06/02/2019 - Mov. 25699379). Ainda à título de danos 

materiais, o Autor pleiteia pelo recebimento da diferença que teve de arcar 

para a aquisição de novas passagens, de última hora, para viabilizar as 

férias em família, por outra companhia aérea. Entendo que tal pedido é 

pertinente, pois, houvesse a Ré prestado o serviço de maneira eficiente, 

como contratado, ou mesmo tivesse viabilizado alternativas ao Autor, à 

ocasião dos fatos, o Autor não teria de adquirir novas passagens, para 

viabilizar as férias familiares. Percebo que o valor das passagens iniciais, 

alcançaram o montante de R$ 6.711,90 (seis mil e setecentos e onze reais 

e noventa centavos), ao passo que, por culpa exclusiva da Ré, o Autor 

teve de adimplir novas passagens, pelo custo de R$ 9.010,12 (nove mil e 

dez reais e doze centavos). Há, portanto, um prejuízo financeiro 

suportado pelo Autor, ante a conduta ilícita da Ré, no montante de R$ 

2.298,22 (dois mil e duzentos e noventa e oito reais e vinte e dois 

centavos), que deve ser ressarcido pela Ré. OPINO, assim, por condenar 

a Ré à ressarcir o Autor, no montante de R$ 2.298,22 (dois mil e duzentos 

e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Mov. 27843909 – 10/12/2019), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo prejuízo (06/02/2019 - Mov. 25699379). Isso posto, consoante os 

fundamentos acima expostos, e após analisar todas as nuances 

processuais: 1. OPINO por reconhecer a revelia da Ré, e por aplicar os 

seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC/15 c/c art. 20 da lei 9.099/95. 2. 

NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados 

pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 3. Comprovados o 

ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a 

falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à título de danos morais in re 

ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação (Mov. 27843909 – 10/12/2019), e a correção 

monetária a partir da homologação do presente projeto pela Douta 

Magistrada. 4. OPINO por reconhecer o direito do Autor em ser 

reembolsado pelos valores adimplidos para as passagens não utilizadas, e 

por condenar a Ré à fazê-lo, no valor de R$ 6.711,90 (seis mil e 

setecentos e onze reais e noventa centavos). Sob os danos materiais 

deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 557 de 716



(Mov. 27843909 – 10/12/2019), e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo prejuízo (06/02/2019 - Mov. 25699379). 5. OPINO por condenar a 

Ré à ressarcir o Autor, no montante de R$ 2.298,22 (dois mil e duzentos e 

noventa e oito reais e vinte e dois centavos), à título de diferenças para a 

aquisição de novas passagens, viabilizadas por outra companhia aérea. 

Sob os danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação (Mov. 27843909 – 10/12/2019), e correção monetária 

(INPC) a partir do efetivo prejuízo (06/02/2019 - Mov. 25699379). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1019300-81.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: SANDRO CARLOS GONÇALVES Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 

da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em 

primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre 

condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em 

segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO COMPROVANTE DE 

NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré manifesta-se acerca do comprovante de 

negativação juntado à inicial, o qual alega não ser original, e configuraria 

suposta inépcia da inicial. Vê-se que tal documento foi expedido pelo 

“SCPC”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 

AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA A Ré sustenta que o 

Autor não teria interesse de agir, uma vez que não teria acessado ao sítio 

eletrônico www.consumidor.gov, para fins de tentativa de solução 

administrativa. Pois bem. O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, 

o interesse de agir é consubstanciado numa “situação jurídica que reclama 

a intervenção judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em 

razão da impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito 

processual civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual o Autor 

suplica a intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente 

a conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue o Autor à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

suposta ausência de interesse de agir. DO MÉRITO DO PEDIDO PELO 

RECONHECIMENTO DA REVELIA Ao contrário do insinuado pelo Autor, à 

Mov. 29200205, não há que se falar em revelia, pela suposta ausência de 

requisitos da carta de preposição. A carta de preposição foi emitida para o 

preposto da Ré, à Mov. 27130662, antes mesmo da realização da 

audiência. Nela constavam todos os poderes outorgados, inclusive, no 

que diz respeito à possibilidade de transigir. OPINO, portanto, por indeferir 

o pedido formulado pelo Autor, no que diz respeito ao reconhecimento da 

revelia. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada da fatura representando o débito no valor negativado, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/15. Pois bem. Pleiteia o Autor declarar a inexistência da dívida que 

culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, à 

pedido da Ré, no valor de R$ 193,32 (cento e noventa e três reais e trinta 

e dois centavos), bem como reconhecer os danos morais sofridos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28854245), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 29124970), a Ré fundamenta a negativação em suposto 

exercício regular de direito. Impugnação apresentada à Mov. 29200205. 

DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de 

Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja 

inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que a Ré teria maior 

facilidade de comprovar a legitimidade da negativação. Importa consignar 

que, à inicial, o Autor não negou a existência do vínculo contratual entre 

as partes, mas, tão somente do débito que subsidiou a negativação. DA 

ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento justamente em suposto débito, cuja origem 

o Autor desconhece, e a Ré, por sua vez, afirma existir. E, dessa relação 

controvertida, teriam surgidos os danos pleiteados pelo Autor, de ordem 

moral. Para que a Ré seja responsabilizada, faz-se necessário a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da 

irresignação da Ré, analisando os autos verifico que a mesma não 

acostou aos autos nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, 

efetivamente, qualquer débito pendente em seu nome. Não trouxe a fatura 

específica, que subsidiou o débito negativado, mas, apenas, telas 

sistêmicas unilaterais, que mencionam débitos diversos que não o aqui 

discutido. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, que não legitima a negativação. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 

188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, 

demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço, e 

violação à política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 

4º do CDC. Tem-se que, da defesa da Ré, extraem-se alegações 

genéricas, que não desconstituem, extinguem ou modificam as alegações 

do autor, sequer legitimam a cobrança e a negativação. 

Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar 

com o consumidor, seja por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não 

lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de 

consumo (o que seria um risco da atividade econômica que não poderia 

ser transferido ao consumidor), seja por negativar indevidamente o nome 

do Autor. E é exatamente nessas condutas que se concretiza a falha na 

prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do 

artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do 

artigo 14, §3º do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço 

prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não 

se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou, 

faz com que se revista de verossimilhança a alegação do Autor, rendendo 

ensejo ao acolhimento da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, 

ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta 

e o resultado”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade 

civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já 

decidiu a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS 

CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM 

OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

-MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é 

causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez 

que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação 
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da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado 

nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta 

configurado. Manutenção da sentença em todos os seus termos. 

Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) Ação de reparação por 

danos morais e declaração de inexigibilidade de débito. Alegação de 

negativação indevida. Falta de comprovação da existência do débito. Ação 

julgada procedente. Recurso da requerida improvido. (BERALDO, Darci 

Lopes. Recurso inominado n. 1022831-44.2017.8.26.0482. J. em 01 Nov. 

2018. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 26 Ago. 2019.) Assim, de 

fato, OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela 

Ré, ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os ao consumidor vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 193,32 

(cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), relativo ao contrato 

nº 0242734413, incluída no SCPC em 08/04/2016. Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, acima 

discriminado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. 

Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 193,32 (cento e noventa e três 

reais e trinta e dois centavos), relativa ao contrato nº 0242734413, 

incluída no SCPC em 08/040/2016, mediante SERASA JUD (Mov. 

25910595), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e causa danos de ordem moral ao Autor, posto que 

expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao 

crédito, passando ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão 

de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: Direito do 

Consumidor. Elektro. Negativação indevida. Inscrição do nome da parte 

autora em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral configurado. Caberia 

à ré comprovar a legitimidade do débito, ônus do qual se desincumbiu. 

Recorrente que não juntou aos autos documentos que comprovassem a 

origem do débito. Correta a declaração de inexigibilidade do débito. 

Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Inexistência 

de documentos hábeis a comprovar que a dívida existisse. Ato ilícito 

caracterizado. A inclusão ou manutenção equivocada do nome da pessoa 

configura o dano moral "in re ipsa". Indenização arbitrada corretamente, 

conforme aplicação aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Atendimento a teoria do desestímulo. Recurso a que se 

nega provimento, mantendo, a r. Sentença recorrida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos". (CURITIBA, José Pedro Geraldo Nóbrega. Recurso 

inominado n. 1006335-73.2018.8.26.0297. J. em 28 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 04 Abr. 2019.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome do 

Autor, sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar a sua 

pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos morais. 

E, neste caso, apesar da Ré suscitar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

observo que as negativações estão sendo discutidas no processo nº 

1019299-96.2019.8.11.0001, junto ao 8º Juizado Especial Cível desta 

comarca. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim 

de dissuadi-la de novo atentado, valor esse que OPINO por arbitrar na 

proporção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sob esse contexto, ante todo 

o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por 

ambas as partes: 1. OPINO por afastar as irresignações da Ré quanto ao 

extrato de negativação apresentado pelo Autor, bem como quanto à 

questão da ausência de tentativa de solicitação prévia e de prova mínima. 

2. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que 

os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, 

e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC. 3. OPINO por indeferir o pedido de reconhecimento 

de revelia da Ré, suscitada pelo Autor, à impugnação. 4. OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 193,32 

(cento e noventa e três reais e trinta e dois centavos), relativo ao contrato 

nº 0242734413, incluída no SCPC em 08/04/2016. 5. OPINO por condenar a 

Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, 

sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). A aludida multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca 

da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de 

crédito, referente ao débito aqui discutido, acima discriminado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 193,32 (cento e noventa e três reais e trinta e 

dois centavos), relativo ao contrato nº 0242734413, incluída no SCPC em 

08/04/2016, mediante SERASA JUD (Mov. 25910595), caso a Ré não o 

faça. 8. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela 

Autora, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção 

que OPINO por arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (08/04/2016 – Mov. 26778392, p. 06), e a correção monetária a 

partir da homologação do presente projeto, pelo Douto Magistrado. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza 

Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 

270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 

substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016913-93.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: HILDA ANDRESSA DA SILVA XIMENES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 
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que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 

o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO A Ré 

pleiteia que o polo seja retificado para constar apenas TIM S/A, ante a 

existência de incorporação noticiada à contestação. OPINO por deferir o 

aludido pedido, determinando que a secretaria promova a retificação no 

cadastro do processo para constar como parte ré TIM S/A. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR O Réu suscita, ainda, preliminar de falta de interesse 

de agir, por entender que não havia demonstração de pretensão resistida. 

O artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a parte Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora a esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por REJEITAR a preliminar de falta de 

interesse de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos 

autos verifico que se encontra apto para julgamento, posto que 

desnecessária a produção de outras provas para o convencimento 

motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que as partes não 

manifestaram qualquer interesse na produção de provas orais. Outrossim, 

“(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, 

sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em 

virtude da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - 

APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com 

negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 206,80, 

cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII e artigo 17, ambos do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre eles. No caso em 

tela, tem-se que a Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em 

demonstrar a existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos autos 

qualquer documentação que pudesse evidenciar o vínculo supostamente 

existente entre as partes. Consequentemente, entendo que a Ré não 

observou o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria 

ter colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a 

negativação, principalmente quando a Autora negou a exigência de vínculo 

entre as partes. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO 

VALOR DE 206,80, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que a ré providencie a baixa do nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito com relação ao contrato 

discutido nesta ação, sob pena de multa fixa que opino arbitrar em R$ 

2.000,00. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso a ré não o faça. No que concerne aos danos morais, os 

fatos relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos 

do homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativações infundadas, 

demonstrando a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do 

serviço. Assim disciplina a jurisprudência: Declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c dano moral – Ônus do fornecedor do serviço de 

comprovar a existência da relação jurídica – Dano moral in re ipsa, 

decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito – Indenização arbitrada com 

ponderação, observadas as circunstâncias do caso concreto – Prazo 

para cumprimento da obrigação de cancelar as cobranças mais do que 

razoável, pois seu termo "a quo" é a data do trânsito em julgado – Multa 

fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas razões para sua redução 

ou exclusão – Recurso a que se nega provimento. (TSUNO, Marcelo. 

Recurso inominado n. 1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 06 Out. 2018.) No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso e represente à vítima uma compensação financeira que, de alguma 

forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando em 

consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida 

de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões 

fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO POR: 1. 

DEFERIR o pedido de retificação do polo passivo, determinando que a 

secretaria promova a retificação no cadastro do processo para constar 

como parte ré TIM S/A. 2. REJEITAR a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela ré à defesa. NO MÉRITO, OPINO por: 3. OPINO por 

reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a 

inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC. 4. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na 

prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, E POR DECLARAR INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 206,80, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 5. DETERMINAR que a ré providencie a baixa do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos de crédito com relação ao contrato 

discutido nesta ação, sob pena de multa fixa que opino arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 6. DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça. 7. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por 

condenar a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por 

arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de 

caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento 

danoso (data da inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

restritivos de crédito) e a correção monetária a partir desta data. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 
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as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021645-20.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JESSICA SIMONATO SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DO 

CHAMAMENTO AO PROCESSO Opino por REJEITAR o pedido feito pela ré 

à defesa de citação da empresa AVIANCA para compor o polo passivo da 

presente ação, uma vez que, conforme art. 10 da Lei nº 9.099/99, não se 

admitirá, no âmbito dos juizados especiais, qualquer forma de intervenção 

de terceiro nem de assistência. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

Da análise dos autos, verifico que ele se encontra apto para julgamento, 

posto que desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que 

as partes, ao serem indagadas sobre a realização de audiência de 

instrução e julgamento ou produção de novas provas (Audiência de ID nº 

29228591), reportaram-se à contestação e impugnação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com negativação em 

seu nome oriunda do da empresa ré, no valor de R$ 685,84, pois afirma 

que chegou a firmar contrato de pacote de viagens com a ré, contudo, em 

razão do encerramento das atividades da companhia aérea AVIANCA, 

houve alteração do contrato e, em audiência realizada junto ao PROCON, 

foi acordado o cancelamento do contrato sem qualquer ônus para a parte 

autora. Não obstante o acordo acima, sustenta que a ré incluiu seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito, pugnando pela sua exclusão, além de 

repetição de indébito do valor indevidamente cobrado e indenização por 

danos morais. Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, 

porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO A relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por DEFERIR nesta 

oportunidade, conforme preleciona o art. 6º, VIII do CDC. DA ANÁLISE DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para 

que haja a condenação, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos. No caso em 

tela, tem-se que a parte Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a legitimidade da negativação aqui discutida. A ré informa 

que o débito é devido, mas nada manifesta com relação ao acordo 

realizado no órgão de defesa do consumidor, juntado pela autora com a 

petição inicial. Assim, diante do que as partes acordaram, a negativação 

do nome da parte autora pela ré, de fato, é indevida. Consequentemente, 

entendo que a parte Ré não observou o ônus que lhe é atribuído pelo 

artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos qualquer 

subsídio que demonstrasse a legitimidade de sua conduta, o que não foi 

feito. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR INEXIGÍVEL O DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 685,84, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo 

subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por 

determinar que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00. 

OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências 

necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, no valor acima 

apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS No 

que concerne aos danos morais, os fatos relatados são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar o consumidor pelo abalo moral sofrido, o qual 

OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa. Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição da parte Autora a 

sentimentos como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto 

à negativações infundadas, demonstrando a clara negligência da Ré, e 

sua falha na prestação do serviço. Assim aduz a jurisprudência: 

Declaratória de inexistência de relação jurídica c/c dano moral – Ônus do 

fornecedor do serviço de comprovar a existência da relação jurídica – 

Dano moral in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome do 

consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – 

Indenização arbitrada com ponderação, observadas as circunstâncias do 

caso concreto – Prazo para cumprimento da obrigação de cancelar as 

cobranças mais do que razoável, pois seu termo "a quo" é a data do 

trânsito em julgado – Multa fixada com razoabilidade, inexistindo fundadas 

razões para sua redução ou exclusão – Recurso a que se nega 

prov imento.  (TSUNO, Marce lo .  Recurso inominado n . 

1019311-74.2017.8.26.0224. J. em 03 Out. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br.) No que tange à quantificação do dano moral, insta 

ressaltar que não há critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento 

às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Deve-se apurar um montante equilibrado que sirva como 

desestímulo para a repetição do fato danoso, e represente à vítima uma 

compensação financeira que, de alguma forma, amenize o seu sofrimento 

injustamente suportado, levando em consideração, dentre outros, a 

situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento, a gravidade 

e grau de culpa da Ré, bem como as circunstâncias que envolveram os 

fatos, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal. Com relação à 

alegação da parte ré de que deve ser aplicada ao caso a súmula 385 do 

STJ, razão não lhe acompanha, haja vista que o próprio extrato juntado à 

defesa demonstra que atualmente a única negativação do nome da parte 

autora advém do débito aqui discutido. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da Ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), como medida de caráter pedagógico. No que tange ao pleito de 

repetição de indébito, OPINO por indeferi-lo, uma vez que, além da parte 

autora não ter pagado o valor negativado, o presente caso não tratou de 

cobrança indevida prevista no art. 42 do Código Civil, mas unicamente de 

negativação indevida do nome da parte autora, DISPOSITIVO Isso posto, 

após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as 

partes: 1. OPINO por REJEITAR o pedido feito pela ré à defesa de citação 

da empresa AVIANCA para compor o polo passivo da presente ação, uma 

vez que, conforme art. 10 da Lei nº 9.099/99, não se admite, no âmbito 

dos juizados especiais, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de 

assistência. 2. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as 

partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3. OPINO pela procedência 

dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo 

a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR A INEXIGÍVEL O 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 685,84, bem como a nulidade de qualquer 

cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 
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(dois mil reais). 4. OPINO por determinar que a ré exclua o nome da parte 

autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui 

discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO 

fixar em R$ 2.000,00. 5. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, mediante SERASA JUD, caso o réu não o faça. 6. No que 

concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re 

ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que 

OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como 

medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde o evento danoso (24/07/2019) e a correção monetária, a partir 

desta data. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para apreciação e 

homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. João Manoel Pasqual 

Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. 

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1015564-55.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: CLEBERSON NUNES ROSA POLO PASSIVO: VIA VAREJO 

S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DO VALOR DA CAUSA Nota-se que o 

valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à esse título, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica 

por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o 

valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 

c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais 

(R$ 10.000,00), e o valor da negativação que se pretende excluir (R$ 

55,45). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.055,45 (dez 

mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). DA JUSTIÇA 

GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao 

juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulado em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, razão pela 

qual a Douta Magistrada, na ocasião da análise da tutela antecipada, já 

determinou a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, o que OPINO 

por ratificar, nos termos do artigo 6º, VIII. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Sem preliminares a serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas para a formação do 

convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, como a própria 

audiência de instrução, uma vez que a existência do débito que subsidiou 

a negativação questionada, é provada basicamente por prova documental, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do CPC/15. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/ Pedido Liminar para exclusão de 

dados do cadastro negativo de crédito, c/c Indenização por Danos Morais, 

proposta pelo Autor, em desfavor da Ré. Em síntese, o Autor reconhece 

ter tido relação contratual com a Ré, mediante a aquisição de uma panela 

de pressão, parcelada em duas vezes. Que, apesar de ter adimplido com 

as parcelas, a Ré procedeu à negativação de seu nome, no valor de R$ 

55,45 (cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Ressalta, 

inclusive, o fato de sequer ter sido notificado previamente quanto à 

negativação. Pleiteia pela concessão da liminar para a baixa da 

negativação, com o reconhecimento dos danos morais. À Mov. 25866476, 

a Douta Magistrada concedeu a liminar, determinando que a Ré, em 24hs 

(vinte e quatro horas), procedesse à exclusão da negativação, sob o 

nome do Autor, sob pena de multa fixa, na proporção de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Na ocasião, já deferiu a inversão do ônus probatório, em favor 

do Autor. Oportunizada a conciliação (Mov. 27587356, as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 27569618, a Ré manifestou-se 

genericamente, no sentido de que a negativação seria motivada, mas não 

apresentou qualquer documento que assim subsidiasse. Impugnação 

apresentada à Mov. 27776253, na qual ratifica-se o teor da inicial. Pois 

bem. Para que a Ré seja responsabilizada civilmente, faz-se necessário 

três requisitos: Ato ilícito, dano e nexo causal. Neste processo específico, 

entendo que a Ré não logrou êxito em comprovar a legitimidade da 

cobrança. E foi propiciado a Ré provar as suas alegações, em fase 

contestatória, na qual não foi colacionada nenhuma prova que viesse a 

desconstituir o direito do Autor. Observo que o Autor constituiu o seu 

direito, com a apresentação das faturas e respectivos comprovantes de 

pagamento, que corroboram com suas alegações. Assim, não se 

reconhece eventual exercício regular de direito por parte da Ré, sequer 

atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, 

portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Consequentemente, 

verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, 

seja por cobrar débitos sem comprovar a origem, seja por não lhe prestar 

atendimento digno e qualitativo, na esfera administrativa. Ademais, a Ré 

deveria ter cessado as cobranças após o efetivo pagamento dos valores 

devidos, pelo Autor, o que não o fez, ferindo o equilíbrio contratual, 

situação que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 

Essas condutas concretizam a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do 

consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação do Autor, rendendo ensejo ao acolhimento da 

pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que 

une as condutas da Ré com os danos sofridos pelo Autor, ou seja “o 

vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), pois, não fossem as cobranças 

indevidas, de dívidas já paga, com inclusão do nome do Autor, nos órgãos 

de proteção ao crédito, os danos não teriam se concretizado. Vê-se que a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa da Ré, a qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-os ao consumidor 

vulnerável, razão pela qual OPINO por reconhecer a quitação da dívida 

relativa à aquisição do produto aqui discutido (panela de pressão) – Mov. 

25794680. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer 

cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO 

por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir 

a partir da demonstração inequívoca da cobrança, ou mesmo efetivação 

da negativação, posteriores ao trânsito em julgado da presente. No que 

concerne aos danos morais, as cobranças indevidas, são suficientes a 

ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, acarretando à 

Ré a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo moral sofrido, o 

qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, consoante tem 

decidido a jurisprudência: Inexistência de débito. Contratação de cartão de 

crédito. Não comprovação da origem da dívida. Faturas pagas. Ônus da 

prova. Código de Defesa do Consumidor. Negativação indevida. Danos 

morais in re ipsa. Valor adequado e proporcional. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido". (PORTERO, Camila Paiva. 

Recurso inominado n. 1003858-08.2019.8.26.0438. J. em 24 Jan. 2020. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 05 Fev. 2020. DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – cobrança de dívidas já 

pagas – negativação do nome do consumidor – dano moral in re ipsa 
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–redução do valor a fim de que atenda critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade – parcial provimento. (CHAVES, Viviane Dourado Berton. 

Recurso inominado n. 1014828-69.2019.8.26.0114. J. em 18 Dez. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 05 Fev. 2020.) Ora, há evidente 

violação da boa-fé contratual e indevida exposição do Autor à sentimentos 

como insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à 

cobranças e negativações infundadas, mesmo após o adimplemento da 

obrigação, demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência 

da Ré, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral do Autor. 

E presente está o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de 

causa e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.), posto que, não fosse a negativação indevida, os danos não teriam se 

configurado. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima, e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da Ré 

ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), como 

medida de caráter pedagógico. Isso posto, após a análise dos fatos e 

documentações apresentadas, sem preliminares a serem enfrentadas, NO 

MÉRITO: 1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.055,45 (dez mil e 

cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), com determinação à 

r. Secretaria para que proceda ao nà retificação do valor da causa junto 

ao sistema PJE. 2. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos 

iniciais, consoante artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de 

consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e aplicar 

ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por ratificar, 

em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII. 3.. OPINO por reconhecer 

a quitação da dívida relativa à aquisição do produto aqui discutido (panela 

de pressão) – Mov. 25794680 4. OPINO por condenar a Ré à abster-se de 

efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa 

fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida 

multa passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança, ou 

mesmo efetivação da negativação, posteriores ao trânsito em julgado da 

presente. 5. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-los na modalidade in re ipsa, condenando a Ré à ressarcir o 

Autor em valor justo e razoável, que OPINO por arbitrar na proporção de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde a citação (14/11/2019 – Mov. 

27343946) e a correção monetária a partir da homologação do presente, 

pelo Douto Magistrado. 6. Por fim, OPINO por tornar definitiva a tutela 

concedida, pela Douta Magistrada, à Mov. 25866476. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1018296-09.2019.8.11.0001 

POLO ATIVO: VANESSA MARIA DE ALMEIDA ARRUDA POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA 

O acesso à primeira instancia dos juizados especiais, é gratuito, conforme 

assegurado pelo artigo 54 da Lei nº 9.099/95, ao passo que eventual 

peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá 

ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de recurso. DO 

VALOR DA CAUSA Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido à esse título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Novo Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta 

fase. No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado, e, 

uma vez indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 

292, II e V, para a soma do valor almejado em danos morais (R$ 

10.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora pretende declarar (R$ 

363,95). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa em R$ 10.363,95 (dez 

mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). DA 

ANÁLISE DAS PRELIMINARES DA PRELIMINAR DE PERÍCIA CONTÁBIL 

Observo que, à defesa, o Réu abre tópico genérico, no qual suscita, de 

maneira incompleta, a suposta necessidade de se realizar perícia contábil. 

No entanto, entendo que tal providência não se faz imprescindível para a 

formação do convencimento motivado do Artigo 371 do CPC/15, 

considerando que o cerne da demanda é a existência ou não de vínculo 

contratual que subsidiasse a negativação questionada. OPINO, portanto, 

por afastar a preliminar de perícia contábil. DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte do Réu. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. OPINO, portanto, por afastar a preliminar de 

suposta ausência de interesse de agir. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE Superadas essas nuances, analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, como a própria audiência de instrução, uma vez que a 

relação contratual é provada basicamente por prova documental, razão 

pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre 

as partes é de natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, 

razão pela qual devem ser aplicados ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao ônus da 

prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta oportunidade, nos termos 

do artigo 6º, VIII, principalmente considerando que o Réu teria maior 

facilidade de comprovar o vínculo e a legitimidade da negativação. DA 

ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela Autora em 

desfavor do Réu, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito. O ponto controvertido da contenda encontra 

fundamento em negativação supostamente indevida, no valor de R$ 

363,95 (trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), 
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lançada em 19/11/2016, em razão do suposto contrato nº 

0000000500029145. Importante consignar que a Autora nega ter vínculo 

jurídico com o Réu que subsidiasse a aludida negativação. Pleiteia, 

portanto, pela declaração de inexistência do débito, com o reconhecimento 

dos danos morais sofridos. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram à audiência, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

(Mov. 28600346) Em defesa tempestiva (Mov. 28949518), o Réu defende 

a existência de vínculo contratual entre as partes, e da existência de 

débito pendente, o qual teria sido objeto de renegociação. Pleiteia pela 

improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela possibilidade de 

manutenção da cobrança, com a condenação da Autora ao pagamento do 

valor de R$ 351,28 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito 

centavos). Impugnação não apresentada, embora Autora tivesse ciência 

do prazo e importância da manifestação. Para que o Réu seja 

responsabilizado civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Da análise dos autos verifico que o Réu, à defesa, 

trouxe uma série de documentos unilaterais (extratos, telas, faturas em 

valores distintos do negativado), mas não acostou aos autos nenhuma 

prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, qualquer vínculo 

ou débito consigo. Não apresentou o contrato devidamente assinado pela 

Autora, sequer a fatura no valor negativado. Assim, não se reconhece 

eventual exercício regular de direito por parte do Réu, sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, 

fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do 

artigo 4º do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito do Réu, na 

negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos sem 

demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser 

precípua à relação bancária (o que seria um risco da atividade econômica 

que não poderia ser transferido à consumidora), seja por negativar 

indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas condutas que se 

concretiza a falha na prestação do serviço pelo Réu, que autoriza a 

responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, caberia 

ao Réu provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve o 

dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal 

que une as condutas do Réu com os danos sofridos pela Autora, ou seja 

“o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o 

resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo Réu ao permitir 

que terceiros firmassem contrato em nome da Autora, sem, contudo, 

propiciar-lhe a segurança necessária, e, ainda, não apresentando 

nenhuma conduta hábil a mitigar os danos causados, insistindo na 

cobrança dos débitos, e na negativação indevida do nome da Autora. 

Vê-se que, independentemente de fraude ou má-organização interna, a 

responsabilidade neste caso é objetiva e independe, para a respectiva 

responsabilização civil, da culpa do Réu, o qual deve assumir os riscos da 

atividade econômica que explora, não transferindo-a à consumidora 

vulnerável, razão pela qual OPINO pela declaração de inexistência do 

débito ora discutido, no valor de R$ 363,95 (trezentos e sessenta e três 

reais e noventa e cinco centavos), que subsidiou a negativação. 

Consequentemente, OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança e manutenção 

indevida da negativação posterior ao transito em julgado da presente. 

OPINO por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 363,95 – 

relativo ao contrato nº 0000000500029145, incluído em 19/11/2016), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça. No que concerne 

aos danos morais, o apontamento dos dados da Autora, nos órgãos de 

proteção ao crédito, por débito cuja idoneidade o Réu não conseguiu 

demonstrar, constitui falha na prestação do serviço, e atinge a sua 

intimidade do Autor, pois tolhe, de maneira indevida, o seu direito ao 

crédito, e passa a mercado de consumo, de maneira geral, a impressão de 

que a mesma é inadimplente com suas obrigações. Tal comportamento é 

suficiente a ensejar a exacerbação dos sentimentos do homem médio, 

acarretando ao Réu a obrigação de indenizar a consumidora pelo abalo 

moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, 

consoante tem decidido a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DO DEMANDADO DE COMPROVAR A 

CONTRATAÇÃO REGULAR E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Competia ao requerido comprovar a 

origem e regularidade do débito que originou a inscrição do nome do autor 

em cadastro de restrição de crédito. Contudo, o contrato de abertura de 

conta corrente firmado não é suficiente a demonstrar a origem da dívida. 

Notadamente quando a efetiva movimentação da conta por parte do 

consumidor não está demonstrada, não justificando a cobrança de tarifas, 

encargos e pacote de serviço. Assim, não demonstrada a regularidade do 

débito, se mostra indevida a inscrição da demandante no rol de 

inadimplentes. Assim, cabível a declaração de inexistência do débito. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 9.370,00 mantido, pois adequado ao parâmetro 

usual destas Turmas Recursais em casos análogos. Sentença mantida. 

RECURSO DESPROVIDO. (RAABE, Ana Cláudia Cachapuz Silva. Recurso 

inominado n. 71006823736. J. em 07 Jun. 2017. Disp. em www.tjrs.jus.br. 

Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. ÁUDIO INCOMPLETO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de 

ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de 

débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição 

indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 2. Diante da negativa 

da Recorrida em ter celebrado contrato com empresa Recorrente, 

competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não 

acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade 

das negociações. 3. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 4. Os áudios colacionados aos autos não comprovam a 

contratação do serviço de cartão de crédito, já que não consta a 

confirmação dos dados pessoais da consumidora. O fato, no entanto, é 

que estando incompleto o áudio, sem comprovar a escorreita contratação, 

não é possível averiguar a regularidade do débito objurgado. 5. Telas 

sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 6. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, 

basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da 

parte consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que 

ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano 

moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 

7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não 

comporta reforma, porquanto adequado ao caso, bem como aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 9. 

Recurso conhecido e improvido. 10. Condeno o Recorrente BANCO 

ITAUCARD S/A, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% 

(quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação. (CORREA, 

Lamisse Roder Fegur i  A lves.  Recurso inominado n . 

0082034-56.2017.811.0001. J. em 07 Ago. 2018. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 13 Fev. 2020.) Ora, há evidente violação da 

boa-fé contratual e indevida exposição da Autora a sentimentos como 

insegurança jurídica e revolta, ao ver seu nome exposto à negativação 

infundada, demonstrando o dano propriamente dito com a clara negligência 

do Réu, e sua falha na prestação do serviço, que atingiu a moral da 

Autora. DA QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL No que tange à 
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quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa do Réu, bem como 

as circunstâncias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal. Assim, sopesando as peculiaridades processuais, os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação do Réu ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco 

mil reais), como medida de caráter pedagógico. DA ANÁLISE DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO Não tendo o Réu demonstrado de maneira inequívoca nos 

autos, subsídios para ter negativado o nome do Autor, no valor discutido, 

OPINO por indeferir o pedido contraposto. Isso posto, após a análise dos 

fatos e documentações apresentadas: 1. OPINO por fixar o valor da causa 

em R$ 10.363,95 (dez mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e 

cinco centavos), com determinação à r. Secretaria para que adote as 

providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por 

afastar as preliminares de ausência de interesse de agir e de 

incompetência do juizado, pela suposta necessidade de perícia contábil, 

suscitadas pelo Réu, à defesa. 3. No MÉRITO, OPINO por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela Autora, nos 

termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo 

entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, 

consoante artigo 6º, VIII do CDC. 4. OPINO pela declaração de inexistência 

do débito ora discutido, no valor de R$ 363,95 (trezentos e sessenta e 

três reais e noventa e cinco centavos), que subsidiou a negativação. 5. 

OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança e manutenção indevida da 

negativação posterior ao trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 363,95 – relativo ao 

contrato nº 0000000500029145, incluído em 19/11/2016), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

acima discriminada, caso o Réu não o faça. 8. No que concerne aos 

danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por 

arbitrar um valor justo e razoável na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde o evento danoso (19/11/2016 – Mov. 26503366, p. 07) e a 

correção monetária a partir da homologação do presente projeto de 

sentença, pelo Douto Magistrado. 9. Por fim, OPINO por indeferir o pedido 

contraposto formulado pelo Réu à defesa. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, 

parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018532-58.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LAUDELINA DA COSTA GARCIA Polo Passivo: BANCO BRADESCO 

S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO 

De início, OPINO por deferir o pedido formulado pelo Réu, à defesa de Mov. 

28916984, no que diz respeito à retificação do polo passivo, considerando 

que a negativação aqui discutida foi lançada por Bradesco S/A 

simplesmente, e não Bradesco S/A Crédito Imobiliário. OPINO por 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias para a 

retificação do polo passivo, fazendo constar Banco Bradesco S/A, no 

lugar de Bradesco S/A Crédito Imobiliário. DO VALOR DA CAUSA Resta 

evidenciar que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido à 

esse título, em evidente descumprimento do art. 292, V, do Novo Código de 

Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade 

de correção pela parte, nesta fase. No caso concreto, havendo 

representação técnica por Advogado, e, uma vez indicado o valor do dano 

moral perseguido, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para a soma do valor almejado 

em danos morais (R$ 12.000,00), e o valor cuja inexistência a Autora 

pretende declarar (R$ 251,77). OPINO, portanto, em fixar o valor da causa 

em R$ 12.251,77 (doze mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e 

sete centavos). DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Observo que o Réu suscita preliminar de falta de interesse de agir, por 

entender que não havia demonstração de pretensão resistida. O artigo 17 

do NCPC deixa claro que “para postular em juízo é necessário ter 

interesse e legitimidade”. O interesse de agir é consubstanciado numa 

“situação jurídica que reclama a intervenção judicial, sob pena de um dos 

sujeitos sofrer um prejuízo em razão da impossibilidade de autodefesa” 

(FUX, Luiz, Curso de direito processual civil: Processo de Conhecimento. 

Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 177.) Exatamente o caso em 

tela, no qual a Autora suplica a intervenção judicial para não continuar 

sofrendo prejuízos frente a conduta supostamente ilícita por parte do Réu. 

E, ademais, não há dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos 

os meios administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de 

ferir o direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, 

preconizado no artigo 5º, XXXV da CF. Assim, OPINO por afastar a 

preliminar de interesse de agir. DO MÉRITO DA RELAÇÃO DE CONSUMO - 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Ultrapassadas essas nuances, no 

MÉRITO, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, nos termos do artigo 17º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos legislação de consumo, inclusive 

com relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta 

oportunidade, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO Da análise do feito, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para o 

convencimento motivado, inclusive a audiência de instrução, nos termos 

do artigo 371 do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do aludido diploma legal. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais. Em síntese, alega a Autora que, apesar 

de inexistir relação jurídica entre as partes, novamente, teve seu nome 

negativado de maneira indevida pelo Réu, em 28/03/2019, no valor de R$ 

251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos) cuja 

origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, mas optaram por prosseguir com a demanda. (Mov. 

28611576) Em defesa tempestiva (Mov. 28916984), o Réu manifesta de 

maneira genérica, e defende a existência do débito, no entanto, 

novamente, não traz o contrato em si, ou qualquer documento que possa 

comprovar a contratação ou a legitimidade da negativação. Impugnação 

apresentada à Mov. 29152049, oportunidade em que reitera os 

argumentos da inicial. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Para 

que o Réu seja responsabilizado civilmente, faz-se necessária a presença 

de três requisitos basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Consigna-se 
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que a Autora nega a existência de relação jurídica com o Réu. Da análise 

dos fatos, vê-se que, neste processo específico, o Réu também não 

demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito da Autora, 

pois não apresentou o contrato específico, sequer as faturas 

representativas do débito negativado, o que seria imprescindível, 

principalmente quando a Autora nega a existência da relação jurídica. 

Importante consignar que esta é a segunda demanda proposta pela 

Autora, em razão da mesma conduta praticada pelo Réu: Negativação 

indevida, sem documento probatório. Logo, resta configurado o ato ilícito, 

nos termos do artigo 186 e 927 do C.C., com a reiteração da conduta de 

lançar negativação indevida do nome da Autora, expondo a sua imagem 

aos cadastros de restrição ao crédito, o que, mais uma vez, viola toda a 

dinâmica da relação de consumo. O nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado” 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.), está fartamente demonstrado, uma vez 

que, não fosse a reiteração da conduta do Réu em cobrar valores sem 

demonstrar a origem, e, ainda, negativar, indevidamente, o nome da 

Autora, os danos não teriam se concretizado. Por essas razões, OPINO 

por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES, COM A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO NO VALOR 

DE R$ 251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e sete 

centavos). CONSEQUENTEMENTE, OPINO POR DECLARAR NULA 

QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO FUNDAMENTO. OPINO por 

determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros restritivos 

de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 251,77, lançado em 

28/03/2019, em razão do contrato nº 361627011000015), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 

(dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das 

providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, 

no valor de R$ R$ 251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta e 

sete centavos), caso o Réu não o faça. E, analisando o pleito pela 

reparação de danos morais, tem-se que a reiteração do apontamento dos 

dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cujo 

vínculo jurídico original o Réu não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e atinge à sua intimidade, pois expõe o seu nome, 

indevidamente, em cadastros negativos. Assim tem decidido a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE AOS CONTRATOS 

QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE 

DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS 

DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS 

DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja 

o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de 

dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão 

dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos 

que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado. 

Manutenção da sentença em todos os seus termos. Condenação da 

Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (PERUFO. 

Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em www.tjmt.jus.br. Acesso 

em 17 Abr. 2017.) DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, sem 

justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à conduta - 

Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que 

arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. 

Recurso inominado 300401364.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. 

em www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Inclusive, no primeiro 

processo distribuído pela Autora (8052506-98.2018.811.0001), 

questionando outro débito igualmente indevido, esta juíza leiga prolatou 

projeto de sentença, devidamente homologado pela Douta Magistrada, e 

declarou a inexistência da relação jurídica, bem como condenou o Réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, na proporção de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). À ocasião, o Réu interpôs Recurso Inominado, o 

qual, submetido ao crivo da egrégia Turma Recursal, foi improvido. Senão 

vejamos: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE 

A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE 

JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE 

PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a 

ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não 

demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento 

em momento oportuno. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, 

portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. 

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a 

juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a 

preclusão para a sua juntada, o que inviabiliza até mesmo a tese de 

necessidade de perícia. O valor da indenização por dano moral deve ser 

mantido quando fixado segundo os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Sentença mantida. Recurso Desprovido. (PERUFFO, Lúcia. 

Recurso inominado n. 8052506-98.2018.811.0001. J. em 04 Jun. 2019. 

Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 11 Fev. 2020.) Nesses moldes, 

tem-se que o dano moral é in re ipsa, e está fartamente demonstrado com 

a reiteração da negativação indevida que se paira sob o nome da Autora, 

sem que, contudo, o Réu obtivesse êxito em demonstrar a sua pertinência. 

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., 

ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. Neste caso, vê-se que 

a indenização outrora fixada, no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

não foi suficiente para evitar a reiteração da conduta pelo Réu, devendo, 

portanto, ser majorada. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Valor esse que entendo pertinente na proporção de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Pelo exposto e fundamentado, após a análise da versão 

fática e probatória apresentada por ambas as partes: 1. OPINO por 

determinar à r. Secretaria que adote as providências necessárias para a 

retificação do polo passivo, fazendo constar Banco Bradesco S/A, no 

lugar de Bradesco S/A Crédito Imobiliário. 2. OPINO por fixar o valor da 

causa em R$ 12.251,77 (doze mil e duzentos e cinquenta e um reais e 

setenta e sete centavos), com determinação à r. Secretaria para que 

adote as providências necessárias à retificação junto ao sistema PJE. 3. 

OPINO por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada 

pelo Réu à defesa. (Mov. 28916984) 4. NO MÉRITO, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e por deferir a 

inversão do ônus da prova em favor da Autora, consoante artigo 6º, VIII 

do CDC. 5. OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES, COM A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO 

DÉBITO NO VALOR DE R$ 251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e 

setenta e sete centavos). CONSEQUENTEMENTE, OPINO POR DECLARAR 

NULA QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO FUNDAMENTO. 6. OPINO 

por determinar que o Réu exclua o nome da Autora dos cadastros 

restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido (R$ 251,77, 

lançado em 28/03/2019, em razão do contrato nº 361627011000015), no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar à r. Secretaria a 

adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ R$ 251,77 (duzentos e cinquenta e um reais e 

setenta e sete centavos), caso o Réu não o faça. 8. OPINO por 

CONDENAR o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os 

mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. 9. OPINO por CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da homologação do presente, pelo Douto 

Magistrado, e acrescidos de juros de mora de 1% desde o evento danoso 

(28/03/2019 – Mov. 26554701). Sem custas processuais e sem honorários 
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advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013725-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAZARE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ PROCESSO Nº 1013725-92.2019.8.11.0001 AUTORA: 

VISUAL FORMATURAS LTDA RÉ: MARIA NAZARE ALVES DA SILVA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 54 da Lei 

nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro 

grau de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições 

de arcar com custas e despesas, deverá ser formulado em segunda 

instância, caso haja prolação de recurso. DA REVELIA Da análise dos 

autos, tem-se que a Ré, embora devidamente citada/intimada, para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 05/12/2019 

(Mov. 28026352), não o fez, sequer apresentou defesa aos autos, 

embora ciente das suas consequências, consoante se depreende da ata 

de Mov. 26934491. Ressalta-se o teor do Enunciado nº 05 do FONAJE, o 

qual estabelece que “a correspondência ou contra-fé recebida no 

endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado 

o seu recebedor”, exatamente o caso em tela. Ademais, o artigo 344 do 

CPC/15, assevera que, se a ré não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formulados pela 

Autora. Sob esse contexto, OPINO por reconhecer a revelia da Ré, Sra. 

Maria Nazaré Alves da Silva, e por aplicar os seus efeitos, consoante 

artigo 344 do CPC/15 c/c artigo 20 da lei n. 9.099/95. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Verifico que o processo se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas para a 

formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I e II do 

CPC. Sem preliminares a serem analisadas. Oportunizada a conciliação 

(Mov. 26934491), a Ré se tornou revel. Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta pela Autora em desfavor da Ré, narrando ser credora do valor 

atualizado de R$ 2.960,26 (dois mil novecentos e sessenta reais e vinte e 

seis centavos), relativo à inadimplência em contrato de compra e venda de 

álbum de fotos, no valor inicial de R$ R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 

reais). A Autora carreou à inicial o contrato nº 08191, assinado pela Ré, 

em 15/12/2016. Pois bem. Da análise dos fatos entendo que a Autora 

logrou êxito em demonstrar a origem dos valores cobrados, ao passo que 

a Ré, voluntariamente, se tornou revel. Em casos semelhantes, já se 

posicionou a jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. 

VENCIMENTO DA DÍVIDA. REVELIA DA RÉ. AUSENCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ARTIGO 373, INCISO II, 

DO CPC. PROCEDENCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (SANHUDO, José Ricardo do Bem. 

Recurso inominado n. 71007815301. J. em 31 Jul. 2018. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 14 Ago. 2018.) Ação de cobrança. Contrato 

de Prestação de Serviços de Fotografia. Preliminares de Cerceamento de 

Defesa e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível a pretexto de 

necessidade de perícia grafotécnica. Afastamento. Recorrente que 

sustenta ilegitimidade passiva sob a alegação de que assinatura no 

contrato proveio do punho de sua esposa. Inocorrência. Violação ao 

princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade de invocação da própria 

torpeza. Contestação Intempestiva. Aplicação dos efeitos da revelia, cuja 

presunção de veracidade foi analisada de acordo com elementos 

probatórios constante dos autos. Sentença mantida. Recurso improvido. 

(AZEVEDO, Guilherme Facchini Bocchi. Recurso inominado n. 

1000758-30.2019.8.26.0637. J. em 03 Jul. 2019. Disp. em www.tjsp.jus.br. 

Acesso em 21 Out. 2019.) Assim, não tendo a Ré demonstrado o 

pagamento, e, uma vez que a Autora comprovou a inadimplência e a 

origem do débito, a procedência dos pedidos autorais é medida que se 

impõe. No que tange ao valor específico da cobrança, observo que as 

parcelas do contrato, em si, inadimplidas pela Ré, alcançam o montante de 

R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), relativo às 11 (onze) parcelas 

inadimplidas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Senão vejamos 

a tabela abaixo: PARCELA VALOR VENCIMENTO 01/11 R$ 200,00 

20/04/2017 02/11 R$ 200,00 20/05/2017 03/11 R$ 200,00 20/07/2017 

04/11 R$ 200,00 20/08/2017 05/11 R$ 200,00 20/09/2017 06/11 R$ 200,00 

20/10/2017 07/11 R$ 200,00 20/11/2017 08/11 R$ 200,00 20/12/2017 

09/11 R$ 200,00 20/01/2018 10/11 R$ 200,00 20/02/2018 11/11 R$ 200,00 

20/03/2018 TOTAL: R$ 2.200,00 OPINO, portanto, por reconhecer o direito 

de cobrança à Autora, e por condenar a Ré à lhe pagar o valor de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem 

desde a vencimento de cada obrigação (artigo 397 do C.C.– consoante 

tabela acima), e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo 

(inadimplência). OPINO por estabelecer o prazo para pagamento, pela Ré, 

em 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Pelo exposto, ante ao fundamentado e após 

analisar o arcabouço probatório constante nos autos: 1. OPINO por 

reconhecer a revelia da Ré, e por aplicar os seus efeitos, consoante 

artigo 344 do CPC/15, e art. 20 da Lei nº 9.099/95. 2. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer o direito de cobrança à Autora, e por 

condenar a Ré à lhe pagar o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos 

reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 

1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a vencimento de cada 

obrigação (artigo 397 do C.C.– consoante tabela acima), e a correção 

monetária a partir do efetivo prejuízo (inadimplência). 3. OPINO por 

estabelecer o prazo para pagamento, pela Ré, em 10 (dez) dias, sob pena 

de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005092-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005092-92.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GRAZIELE MONTEIRO MARCOS TAQUES REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez 

que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do 

recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe 
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o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a 

fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa 

futuramente ser interposto. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da 

análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, como a própria audiência de 

instrução, para a formação do convencimento motivado preconizado no 

artigo 371 do CPC. Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser 

indagada sobre a realização de audiência de instrução e julgamento ou 

produção de novas provas (Audiência de ID nº 27676810), requereu o 

julgamento antecipado da lide e a parte ré, reportou--se à contestação. 

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do 

julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas 

provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua 

convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antonio 

Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais. Alega a Autora que nunca contratou os 

serviços da ré e, mesmo assim, vem sendo cobrada indevidamente por 

uma dívida no valor de R$ 84,89, oriunda da ré. Assim, ingressou com a 

presente ação, pugnando pela suspensão da cobrança acima 

mencionada, além de pleitear que a ré se abstenha de incluir seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito com relação ao débito aqui discutido e 

indenização por danos morais. Liminar deferida à Decisão de ID nº 

23071737, no sentido de suspender a cobrança da fatura questionada. 

Oportunizada a conciliação, as partes compareceram, porém, optaram por 

prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO 

DO ÔNUS PROBATÓRIO No caso, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação ao ônus da prova, cuja inversão 

deferida à Decisão de ID nº 23071737 OPINO por RATIFICAR nesta 

oportunidade. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL Pela logística da 

responsabilidade civil, para que haja a condenação, faz-se necessário a 

presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre eles. A autora negou a existência de relação jurídica e 

débito com a ré e demonstrou, pelos fatos narrados na inicial e pelos 

números de protocolos das ligações, que entrou em contato com a 

demandada para solucionar o problema. No caso em tela, tem-se que a Ré, 

na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência 

do vínculo entre as partes. Trouxe apenas telas sistêmicas sobre as quais 

a jurisprudência já reconheceu que “são documentos produzidos 

unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de 

relação jurídica entre as partes.” ((N.U 1001836-06.2018.8.11.0025, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). 

Consequentemente, entendo que a Ré não observou o ônus que lhe é 

atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter colacionado aos autos 

qualquer subsídio que demonstrasse a legalidade de suas condutas, ainda 

mais quando a autora negou a existência de contrato entre as partes e 

detalhou os contatos estabelecidos em torno da cobrança aqui 

questionada. Assim, a Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pela Autora, ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da cobrança após o pedido de 

cancelamento, razão pela qual presume-se verdadeira a versão posta na 

inicial. Logo, na esfera da responsabilidade civil, restou configurada a 

falha na prestação de serviço e o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 

927 do C.C., sendo o nexo causal a própria cobrança indevida, razão pela 

qual OPINO por RATIFICAR A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA, 

TORNANDO-A DEFINITIVA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

ESPECÍFICO NO VALOR DE R$ 84,89, bem como DECLARAR a nulidade de 

qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO, também, por determinar que a ré se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de 

crédito em razão da fatura aqui questionada, sob pena de multa fixa que 

OPINO arbitrar em R$ 2.000,00. No que tange aos danos morais, entendo 

que os fatos narrados, por mais que caracterizem a falha na prestação de 

serviço, não são suficientes para causa danos de ordem moral à parte 

autora, haja vista que o fato não gerou maiores consequências em sua 

vida, já que o débito não foi pago e tampouco o nome da parte autora foi 

negativado. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO 

MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APELO 

PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

(TJ-PE - AC: 5369166 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, 

Data de Julgamento: 18/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) TELEFONIA MÓVEL - 

PORTABILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA 

- MERO DISSABOR - 1. Resta afastado o dever de reparar, quando a 

pessoa é submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, fatos 

corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, incapazes, portanto, de 

afetar o psicológico do ofendido. (TJ-MG - AC: 10000190592295001 MG, 

Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de 

Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 12/09/2019) Portanto, OPINO 

por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, 1. OPINO por reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por RATIFICAR a inversão do ônus 

da prova deferida em favor da parte Autora à decisão de ID nº 23071737. 

2. OPINO pela procedência parcial dos pedidos iniciais, nos termos do 

artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço da 

Ré, RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA À DECISÃO DE ID Nº 23071737, 

TORNANDO-A DEFINITIVA. 3. OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO ESPECÍFICO NO VALOR DE R$ 84,89, bem como a nulidade de 

qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 4. OPINO, também, por determinar que a ré se 

abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de 

crédito em razão da fatura aqui questionada, sob pena de multa fixa que 

OPINO arbitrar em R$ 2.000,00. 5. OPINO, contudo, por JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016385-59.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016385-59.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELAINE CRISTINA SALES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA De início, evidencia-se 

que o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido a este título, 

em evidente descumprimento do art. 292, VI, do Código de Processo Civil 

c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. Inviabilizada a possibilidade de correção 

pela parte nesta fase. No caso concreto, a parte autora pretende a 

declaração da inexistência do débito no valor de R$ 315,80 e indenização 

por dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo, sendo que utiliza como 

critério para valoração do dano um acórdão que fixou a indenização em 

100 salários mínimos. Pelo artigo 292, VI do CPC, o valor da causa na ação 

em que haja cumulação de pedidos, deve ser a somatória de todos eles. 

No entanto, a somatória de ambos os pedidos é diferente do valor da 

causa apontado na inicial, qual seja, R$ 315,80. Além disso, a parte autora 

está representada por advogado, e, tendo deixado o valor do dano moral 

ao arbítrio do juízo, o valor da causa deve ser corrigido, nos termos do art. 

292, §3º, do CPC/15 c/c o artigo 292, II e V, para o teto dos juizados 
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especiais, à ocasião da distribuição da demanda. Assim, diante do que 

determina o artigo 292, §3º do CPC, OPINO pela correção, de ofício, do 

valor da causa, para fixá-lo em R$ 39.920,00. GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta 

fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de 

Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou 

despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. 

Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de 

eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL O Réu pleiteou que a inicial fosse 

indeferida, questionando a idoneidade do extrato apresentado pela parte 

Autora à inicial. O artigo 330, I do CPC, estabelece que a petição inicial 

será indeferida quando for inepta, ao passo que o §1º estabelece as 

hipóteses nas quais considera-se inepta a petição inicial. A eventual 

fragilidade das provas não está ali elencada, podendo subsidiar o 

julgamento do mérito da contenda, mas não sua extinção precoce. 

Outrossim, observo que o Réu não apresentou qualquer contraprova que 

viesse a desconstituir o documento, razão pela qual OPINO por REJEITAR 

a aludida preliminar. PRESCRIÇÃO Observa-se que a Ré suscitou a 

existência de suposta prescrição dos direitos da parte Autora, por terem 

se passado mais de três anos da negativação. No entanto, entendo que a 

negativação aqui discutida é atual, e permanece até a presente data, 

razão pela qual OPINO por afastar a aludida prejudicial de mérito. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos, verifico que se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que a parte autora, ao ser indagada sobre a 

realização de audiência de instrução e julgamento ou produção de novas 

provas (Audiência de ID nº 28195121), requereu o julgamento antecipado 

da lide e a parte ré, reportou-se à contestação. Outrossim, “(...) a 

produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo 

assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude 

da irrelevância para a formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 

05598098420168050001, Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda 

Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC/15. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais. Alega a parte Autora ter sido surpreendida com 

negativação em seu nome oriunda da empresa Ré, no valor de R$ 315,80, 

cuja origem aduz desconhecer. Oportunizada a conciliação, as partes 

compareceram, porém, optaram por prosseguir com a demanda. DA 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO No 

caso, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com relação ao 

ônus da prova, cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, nos 

termos do artigo 6º, VIII, do CDC. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE 

CIVIL Pela logística da responsabilidade civil, para que haja a condenação, 

faz-se necessário a presença de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano 

e nexo de causalidade entre ambos. No caso em tela, tem-se que a parte 

Ré, na oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a 

existência do vínculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer 

documentação que pudesse evidenciar o vínculo supostamente existente 

entre elas. Consequentemente, entendo que a parte Ré não observou o 

ônus que lhe é atribuído pelo artigo 373, II do CDC, pois deveria ter 

colacionado aos autos o contrato específico que subsidiou a negativação, 

principalmente quando o Autor negou a existência do débito entre as 

partes. Assim, a parte Ré não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo ao direito pleiteado pelo Autor ou qualquer argumento forte o 

suficiente para subsidiar a existência da negativação, razão pela qual 

presume-se verdadeira a versão posta na inicial. Logo, na esfera da 

responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 

186 e 927 do C.C., sendo o nexo causal a própria negativação indevida, 

razão pela qual OPINO por DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO 

VALOR DE R$ 315,80, bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o 

mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

OPINO por determinar que o réu tome as providências necessárias no 

sentido de retirar o nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada das negativações aqui 

discutidas, no valor acima apontado, caso o réu não o faça. DO PLEITO 

PELOS DANOS MORAIS No que concerne aos danos morais, os fatos 

relatados são suficientes a ensejar a exacerbação dos sentimentos do 

homem médio, acarretando à Ré a obrigação de indenizar o consumidor 

pelo abalo moral sofrido, o qual OPINO por reconhecê-lo na modalidade in 

re ipsa. Ora, há evidente violação da boa-fé contratual e indevida 

exposição da parte Autora a sentimentos como insegurança jurídica e 

revolta, ao ver seu nome exposto à negativação infundada, demonstrando 

a clara negligência da Ré, e sua falha na prestação do serviço. Assim 

aduz a jurisprudência: DANO MORAL Negativação do nome da recorrida, 

sem justa razão Inexistência de relação jurídica que desse lastro à 

conduta - Dano moral configurado - Manutenção da r. sentença de 

primeiro grau que arbitrou a indenização no valor de R$12.000,00. 

( V I L L A R ,  C l a u d i o  T e i x e i r a .  R e c u r s o  i n o m i n a d o 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) E, no que tange à 

quantificação do dano moral, insta ressaltar que não há critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbindo ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se apurar um 

montante equilibrado que sirva como desestímulo para a repetição do fato 

danoso, e represente à vítima uma compensação financeira que, de 

alguma forma, amenize o seu sofrimento injustamente suportado, levando 

em consideração, dentre outros, a situação econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento, a gravidade e grau de culpa da Ré, bem como 

as circunstancias que envolveram os fatos, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

na causadora do mal. Sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte Ré ao pagamento 

da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO Isso posto, após analisar as versões fáticas e 

documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por : 1. CORRIGIR 

de ofício o valor da causa e fixá-lo em R$ 39.920,00. 2. REJEITAR a 

preliminar de inépcia da inicial. 3. AFASTAR a prejudicial de mérito da 

prescrição. NO MÉRITO, OPINO por: 4. RECONHECER a relação de 

consumo entre as parte e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor 

da parte Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC. 5. JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, 

para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 315,80, 

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6. DETERMINAR que o 

réu tome as providências necessárias no sentido de retirar o nome do 

autor dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de multa fixa que OPINO fixar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. 

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para 

a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso o 

réu não o faça. 8. No que concerne aos danos morais, OPINO por 

reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à 

ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter pedagógico, 

corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da inclusão 

do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito) e a 

correção monetária, a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado 

para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. 

João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95 e art. 8º, § único 

da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018794-08.2019.8.11.0001
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LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Número do Processo: 1018794-08.2019.8.11.0001 Polo 

Ativo: LAUDICEIA CANDIDA GONÇALVES DA SILVA Polo Passivo: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA 

JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso 

gratuito ao juizado especial, em primeiro grau de jurisdição, ao passo que 

eventual peculiaridade sobre condições de arcar com custas e despesas, 

deverá ser formulada em segunda instância, caso haja prolação de 

recurso. DOCOMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO Tem-se que a Ré 

manifesta-se acerca do comprovante de negativação juntado à inicial, o 

qual alega não ser original. Vê-se que tal documento foi expedido pelo 

“Serasa”, e que a Ré não apresentou qualquer contraprova que o 

desconstituísse, razão pela qual OPINO por aceitá-lo para todos os fins 

processuais. DA AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO PRÉVIA O 

artigo 17 do NCPC, deixa claro que “para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade”. Nesse sentido, o interesse de agir é 

consubstanciado numa “situação jurídica que reclama a intervenção 

judicial, sob pena de um dos sujeitos sofrer um prejuízo em razão da 

impossibilidade de autodefesa” (FUX, Luiz, Curso de direito processual 

civil: Processo de Conhecimento. Vol. I. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2008. p. 177.) Exatamente o caso em tela, no qual a Autora suplica a 

intervenção judicial para não continuar sofrendo prejuízos frente a 

conduta supostamente ilícita por parte da Ré. E, ademais, não há 

dispositivo legal que obrigue a Autora à esgotar todos os meios 

administrativos antes de ingressar com a contenda, sob pena de ferir o 

direito constitucional do livre acesso ao poder judiciário, preconizado no 

artigo 5º, XXXV da CF. DO SEGREDO DE JUSTIÇA E, antes de adentrar ao 

mérito, vislumbro que a Ré suscita que, caso necessário, o feito 

tramitasse sob segredo de justiça, em razão dos documentos juntados à 

defesa, que representariam extrato de uso da linha. Observo que tal 

providência não se faz imprescindível, haja vista que os dados pessoais 

da Autora sequer são mencionados nos aludidos documentos. DO MÉRITO 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO Superadas as nuances acima. NO 

MÉRITO, da análise da questão discutida nos autos, verifico que não há 

necessidade de produção de provas em audiência de instrução, uma vez 

que a eventual contratação deveria ser demonstrada mediante a simples 

juntada do contrato assinado pela Autora, e fatura representando o débito 

no valor negativado, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. OPINO por indeferir o pedido 

formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de 

audiência de instrução. Pois bem. Pleiteia a Autora declarar a inexistência 

da dívida que culminou na inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, à pedido da Ré, no valor de R$ 127,25 (cento e vinte e sete 

reais e vinte e cinco centavos), bem como reconhecer os danos morais 

sofridos. Oportunizada a conciliação (Mov. 28664531), as partes 

compareceram à solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. 

Em defesa tempestiva (Mov. 28913444), a Ré fundamenta a negativação 

em suposto exercício regular de direito, e pleiteia a condenação da Autora 

ao pagamento do valor, à título de pedido contraposto, bem como em 

litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Impugnação 

apresentada à Mov. 28952343. DA RELAÇÃO DE CONSUMO – DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos 

do artigo 17º do CDC, razão pela qual devem ser aplicados ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova, cuja inversão OPINO por se deferir nesta 

oportunidade, em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII, 

principalmente considerando que a Ré teria maior facilidade de comprovar 

a legitimidade da negativação. DA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

O ponto controvertido da contenda encontra fundamento justamente em 

suposto débito, cuja origem a Autora desconhece, e a Ré, por sua vez, 

afirma existir. E, dessa relação controvertida, teriam surgidos os danos 

pleiteados pelo Autor, de ordem moral. Observo que a Ré nega a 

existência de vínculo contratual entre as partes. Para que a Ré seja 

responsabilizada, faz-se necessário a presença de três requisitos 

basilares: Ato ilícito, nexo causal e dano. Apesar da irresignação da Ré, 

analisando os autos verifico que a mesma não acostou aos autos 

nenhuma prova hábil a demonstrar que a autora teria, efetivamente, 

qualquer débito pendente em seu nome, sequer relação jurídica consigo. 

Não trouxe o contrato específico, mas, apenas, telas sistêmicas 

unilaterais, facilmente manipuláveis, as quais “não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo 

consumidor.” (CORREA, Lamisse Roder Feguri Alves Correa. Recurso 

inominado cível nº 73520852018110001/2016. J. em 13 Set. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 14 Nov. 2018.) E a Ré assevera, ainda, que 

a Autora era possuidora de uma linha específica. No entanto, não 

apresentou qualquer pedido de habilitação, sequer contrato assinado pela 

Autora. Bastou-se em apresentar uma série de relatório genérico de 

chamadas, mas sem especificar o nome da Autora. (Mov. 28913445) Da 

mesma forma, as faturas apresentadas à defesa não representam o 

débito negativado. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de 

direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes 

transparentes na relação com a consumidora, demonstrando, portanto, 

flagrante falha na prestação de serviço, e violação à política nacional da 

relação de consumo, nos termos do artigo 4º do CDC. Logo, tem-se que da 

defesa da Ré, extraem-se alegações genéricas, que não desconstituem, 

extinguem ou modificam as alegações da autora, sequer legitimam a 

cobrança e a negativação. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da 

Ré, na negligência no lidar com a consumidora, seja por cobrar débitos 

sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria 

ser precípua à relação de consumo (o que seria um risco da atividade 

econômica que não poderia ser transferido à consumidora), seja por 

negativar indevidamente o nome da Autora. E é exatamente nessas 

condutas que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que 

autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. E, nesse sentido, 

caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3º do CDC, que não houve 

o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva da 

consumidora ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o 

conjunto probatório que se firmou, faz com que se revista de 

verossimilhança a alegação da Autora, rendendo ensejo ao acolhimento 

da pretensão inicial, pois presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a 

ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado”. 

(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) Em casos semelhantes, já decidiu a 

jurisprudência pátria: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA 

INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE 

INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS. 1. A parte ré não logrou 

êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a origem do débito inscrito 

perante os órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia e que 

era de fácil acesso. Bastava apresentar o contrato assinado pela autora, 

demonstrando a contratação de financiamento. A tela do sistema interno 

não se presta para comprovar a origem do débito, impondo-se a 

declaração de sua inexistência e exclusão do registro nos órgãos de 

restrição ao crédito. 2. Ausente a prova do pagamento dos valores 

cobrados pela ré, não há nenhum valor a ser restituído. 3. Danos morais 

configurados, uma vez que a inclusão indevida da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida inexistente é conduta ilícita que causa 

sérios danos extrapatrimoniais ao consumidor. 4. Quantum arbitrado em 

R$ 9.300,00 a fim de atingir o caráter compensatório e punitivo, bem como 

adequado aos parâmetros utilizados pelas Turmas Recursais em casos 

semelhantes, especialmente considerando que se trata de uma única 

inscrição em nome da autora e ausência de contribuição do consumidor 

acerca dos fatos narrados nos autos. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (DREHER, Glaucia 

Dipp. Recurso inominado n. 71006994925. J. em 14 Set. 2017. Disp. em 

www.tjrs.jus.br. Acesso em 04 Out. 2017.) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

REFERENTE AOS CONTRATOS QUE GERARAM A INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INSCRIÇÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E 
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RAZOABILIDADE -MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, 

restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano 

moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seus 

termos. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios. (PERUFO. Lucia. RI 456/2013. J. em 15 Out. 2013. Disp. Em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 17 Abr. 2017.) TELEFÔNICA. TELEFONIA. 

SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. 1. Não havendo provas da efetiva contratação dos serviços pelo 

consumidor, a cobrança do preço deles é indevida. 2. Imagens das telas 

do sistema interno da fornecedora (prints) que não fazem prova contra o 

consumidor que delas não participa. Prova unilateral inútil quando isolada. 

3. Inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito 

que gera, quando indevida, danos morais in re ipsa, se não houver outra 

inscrição anterior ou concomitante lícita. 4. Valor dos danos morais que 

não merecem redução, uma vez que meses antes da inscrição o 

consumidor comunicou a ré sobre cobranças indevidas e ela nada fez 

para solucionar o problema, exceto inscrever o nome da vítima nos órgãos 

de proteção ao crédito. 5. Recurso inominado a que se conhece e ao qual 

se nega provimento. (ROISIN, Chistopher Alexander. Recurso inominado n. 

1004511-67.2018.8.26.0010. J. em 04 Fev. 2019. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2019.) Assim, de fato, OPINO por 

reconhecer que houve falha na prestação do serviço pela Ré, ao 

negativar, indevidamente, o nome da Autora, sem acautelar-se da 

segurança necessária, e, ainda, não apresentando nenhuma conduta hábil 

a mitigar os danos causados. Vê-se que, independentemente de fraude ou 

má-organização interna, a responsabilidade neste caso é objetiva e 

independe, para a respectiva responsabilização civil, da culpa da Ré, a 

qual deve assumir os riscos da atividade econômica que explora, não 

transferindo-os à consumidora vulnerável, razão pela qual OPINO por 

declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 127,25 

(cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). Consequentemente, 

OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com 

os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a incidir a partir da 

demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da 

presente. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome da Autora dos 

cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais). OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção 

das providências necessárias para a retirada da negativação aqui 

discutida, no valor de R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco 

centavos), lançada em 26/10/2017, mediante SERASA JUD. (Mov. 

26617885), caso a Ré não o faça. DO PLEITO PELOS DANOS MORAIS 

Analisando o pleito pela reparação de danos morais, tem-se que o 

apontamento dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito cujo vínculo a Ré não conseguiu demonstrar, constitui falha na 

prestação do serviço, e causa danos de ordem moral à Autora, posto que 

expõe o seu nome e imagem, de maneira indevida, e tolhe o seu direito ao 

crédito, passando ao mercado de consumo, de maneira geral, a impressão 

de que o mesmo é inadimplente com suas obrigações. Em casos 

semelhantes, já se posicionou a jurisprudência pátria: DANO MORAL 

Negativação do nome da recorrida, sem justa razão Inexistência de 

relação jurídica que desse lastro à conduta - Dano moral configurado - 

Manutenção da r. sentença de primeiro grau que arbitrou a indenização no 

valor de R$12.000,00. (VILLAR, Claudio Teixeira. Recurso inominado 

3004013-64.2013.8.26.0477. J. em 24 Abr. 2015. Disp. em 

www.tjsp.jus.br. Acesso em 24 Ago. 2017.) Nesses moldes, tem-se 

flagrante o dano moral, e o nexo causal necessário está fartamente 

demonstrado com a negativação indevida que se paira sob o nome da 

Autora, que expõe sem que, contudo, a Ré obtivesse êxito em demonstrar 

a sua pertinência, razão pela qual OPINO por deferir o pleito pelos danos 

morais. DA QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para 

a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Observa-se, inclusive, 

que a presente negativação é a única que recai sob o nome da Autora, 

havendo negativação posterior. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo 

atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Sob esse contexto, ante todo o exposto e fundamentado, 

após a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por 

afastar a irresignação da Ré quanto ao extrato de negativação 

apresentado pela Autora. 2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela 

Ré no que diz respeito ao trâmite processual sob sigilo. 3. Comprovados o 

dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I 

do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão 

do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC. 4. OPINO por declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor 

de R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). 5. 

Consequentemente, OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar 

qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa passa a 

incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao 

trânsito em julgado da presente. 6. OPINO por determinar que a Ré exclua 

o nome da Autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito 

aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que 

OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 7. OPINO por determinar 

à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da 

negativação aqui discutida, no valor de R$ 127,25 (cento e vinte e sete 

reais e vinte e cinco centavos), lançada em 26/10/2017, mediante 

SERASA JUD. (Mov. 26617885), caso a Ré não o faça. 8. OPINO por 

reconhecer os danos de ordem moral sofridos pela Autora, e por 

condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO 

por arbitrar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida de caráter 

pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso 

(26/10/2017) e a correção monetária a partir da homologação do presente 

projeto, pelo Douto Magistrado. 9. Não tendo a Ré demonstrado a 

legitimidade da negativação, com a comprovação inequívoca do vínculo 

contratual propriamente dito, sequer com a respectiva fatura, OPINO por 

indeferir o pedido contraposto formulado à defesa, bem como o pedido 

pela condenação da Autora em litigância de má fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, por entender ausentes os requisitos dos artigos 79 e 

80 do CPC/15. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 2º Juizado, para 

apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. Paula Pinheiro 

de Souza Juíza leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo 

único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Autos nº 1017799-92.2019.8.11.0001 Autora: JESSICA 

DIAS TASCA Ré: AZUL LINHAS AÉREAS S/A PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 
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9.099/95. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE Sem preliminares a 

serem enfrentadas. NO MÉRITO, da análise do processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas para a formação do convencimento motivado do artigo 371 

do CPC/15, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. DA RELAÇÃO DE CONSUMO Inicialmente, 

cumpre anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento 

deve ser analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já 

que Autora e Ré se amoldam aos conceitos de consumidora e fornecedor 

esclarecidos no artigo 2º e 3º do aludido diploma legal. E, nesse sentido, 

entende a jurisprudência pátria quanto à relação de consumo existente 

entre as partes no transporte aéreo: “Aplica-se ao transporte aéreo as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco 

do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços 

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa.” (DORIGATTI, Nelson. 

Procedimento do Juizado Especial Cível 246870220168110001/2016. J. em 

19 Out. 2016. Disp. em www.tjmt.jus.br. Acesso em 22 Abr. 2017.) 

Reconhecida a incidência da legislação de consumo e a vulnerabilidade da 

Autora, consequentemente deve-se incidir, também, a inversão do ônus 

probatório, o que desde já OPINO por deferir, em favor do Autor, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL Trata-se 

de ação de reparação por danos morais. O ponto controvertido da 

contenda encontra fundamento em problemas enfrentados no Voo AD 

2891, que partiria de Recife/PE para Campinas/SP, aonde faria uma 

conexão para Cuiabá/MT, e aportaria ao destino às 07:50. Segundo o 

Autor, o aludido voo não teria descido em Campinas/SP, mas ido para São 

José Do Rio Preto e Guarulhos, e que, com a mudança do trajeto e 

cancelamento do voo inicialmente contratado, teria aportado em 

Cuiabá/MT, apenas às 19hs, com 11 (onze) horas de atraso. Pleiteia pela 

reparação pelos danos morais sofridos em decorrência dos fatos. 

Oportunizada a conciliação (Mov. 28514030), as partes compareceram à 

solenidade, mas optaram por prosseguir com a demanda. Em defesa 

tempestiva (Mov. 28771636), a Ré não nega o cancelamento do voo, mas 

o atribui às condições climáticas. Pois bem. Para que a Ré seja 

responsabilizada civilmente, faz-se necessário três requisitos: Ato ilícito, 

dano e nexo causal. Da análise dos autos, tenho que a Ré não logrou êxito 

em comprovar, de maneira inequívoca, qualquer atitude que lhe viesse a 

exonerar a sua responsabilidade. Aliás, o cancelamento do voo é 

incontroverso. Por mais que a Ré tenha fornecido voucher de alimentação 

e reacomodado a Autora em outro voo, a Autora somente aportou ao 

destino final com 11 (onze) horas de atraso, e teve o trajeto do voo 

alterado, com inclusão de outra conexão, em São José do Rio Preto e 

Guarulhos. Situações que representam um desgaste considerável, e falha 

na prestação de serviço, o que viola o artigo 6º, V e VI do CDC. Ora, as 

situações acima descritas são, na verdade, modificações das cláusulas 

contratuais, e estabelecem prestações desproporcionais e extremamente 

onerosas, como a espera de 11 (onze) horas para aportar ao destino 

final. A Companhia Aérea que se dispõe à prestar o serviço de transporte, 

deve zelar pela segurança dos seus passageiros, e pela observância dos 

horários estabelecidos, posto que imprescindíveis para a aquisição das 

passagens. No caso, a Ré prestou um serviço deficiente, e confessou o 

atraso, situação que jamais poderá configurar mero aborrecimento. Da 

análise dos fatos, vê-se que o Autor foi vítima de uma prestação de 

serviço desidiosa, que fez com que o mesmo fosse submetido a um atraso 

considerável do horário inicial aprazado de chegada. Em momento algum, 

viu-se condutas da Ré para esclarecer ao consumidor, na oportunidade, 

exatamente o que estava ocorrendo em relação ao voo, deixando de 

observar o ônus probatório que lhe é peculiar, consoante artigo 373, II do 

CPC/15, pois não apresentou provas desconstitutivas, modificativas ou 

extintivas do direito do Autor. Portanto, o cancelamento do voo inicialmente 

contratado, com o atraso incontroverso para chegar ao destino final, e, 

ainda, a falta de informações concretas pelos prepostos da ré, configura 

falha na prestação dos serviços, e ato ilícito, nos termos dos artigos 186 

do Código civil, c/c 14, caput, do CDC, quando viola a dinâmica do direito 

do consumidor, deixando de atender às suas necessidades, o que 

representa violação do artigo 6º, I, II, III, IV e VI do CDC. Viola, ainda, a Res. 

400 da ANAC, em especial as suas obrigações quando do atraso de voo, 

preconizadas nos artigos 20 e 21, e seus incisos, ao passo que não se 

viu nos autos comportamento da Ré quanto à informações precisas e 

imediatas à Autor, conforme exige o artigo 26, III da aludida resolução. 

Ressalta-se que o atraso foi de mais de onze horas, período que, em 

momento algum, pode ser considerado como razoável. A eventual 

assistência à Autora, pela Ré, poderá influenciar na quantificação do 

dano, mas jamais em seu afastamento. Caracterizada, então, a má 

prestação de serviço por parte da Ré, que não logrou êxito em comprovar 

fatos para se eximir de sua responsabilidade. Ultrapassada essa nuance, 

devemos analisar os danos morais propriamente ditos, principalmente em 

harmonia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ao 

artigo 5º, V e X da Constituição Federal. No caso em tela, independente do 

mau tempo ou não, não se pode deixar de reconhecer o sofrimento 

advindo da ineficácia da prestação dos serviços por parte da Ré, não só 

pela frustração da expectativa do autor em aportar no destino no horário 

aprazado, mas pela falta de informações claras e precisas, o que faz 

presente o nexo causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa 

e efeito entre a conduta e o resultado” (CAVALIERI FILHO, Sergio. 

Programa de Responsabilidade Civil. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

71.) Aliás, as condições climáticas são riscos do empreendimento 

explorado pela Ré, que jamais poderiam ser transferidos à consumidora. 

Consequentemente, RECONHEÇO o dano moral in re ipsa, pois, 

indubitavelmente ultrapassam a seara do mero desconforto, configurando 

efetiva lesão à personalidade. Entendo, ainda, que não que prevalecer a 

tese de mero dissabor, principalmente considerando a angústia sofrida 

pelo Autor com a sensação de descaso causada pelas condutas da Ré. E 

assim tem decidido a jurisprudência pátria: Recurso inominado – 

indenização por danos morais – atraso em voo doméstico em torno de 

dezoito horas por condições de mau tempo - recorrente assistiu o 

recorrido (hotel) – dano moral configurado - transtorno que excede o limite 

suportável – demora superou o tempo da viagem por meio de transporte 

terrestre - valor reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais) - sentença 

reformada – recurso parcialmente provido. (SALES, Rodrigo Barbosa. 

Recurso inominado n. 1005072-50.2019.8.26.0562. J. em 06 Dez. 2019. 

Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 17 Dez. 2019.) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de embarque e a 

reacomodação do passageiro em outro voo, ocasionando atraso na 

chegada ao destino de aproximadamente 12 horas, configura falha na 

prestação do serviço, que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento.  (DORIGATTI,  Nelson . 

0040655-43.2014.811.0001. J. em 17 Fev. 2016. Disp. em 

www.tjmt.jus.br. Acesso em 11 Fev. 2020.) Portanto, a Ré não prestou 

um serviço de qualidade, e submeteu a Autora ao atraso considerável 

para aportar ao destino final. Situação que foge completamente da esfera 

do mero dissabor. Assim, OPINO por reconhecer os danos morais na 

modalidade in re ipsa, e condenar a Ré à ressarci-los. DA 

QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS Provada a ofensa e o dano moral, 

sua reparação é impositiva, na forma dos art. 944 e seguintes do Código 

Civil. Para o arbitramento dos valores, é imprescindível conjugar alguns 

critérios, como a situação econômica da lesada, a intensidade do 

sofrimento, a gravidade da conduta e as circunstâncias que envolvem o 

caso. Nesse sentido, considerando o comportamento das partes e as 

provas produzidas aos autos por ambas as partes, e, ainda, o suporte 

prestado pela Ré, à consumidora, entendo que a fixação do quantum 

indenizatório em R$ 10.000,000 (dez mil reais), é suficiente para reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Valor que 

guarda correspondência com a gravidade do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da empresa autora da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade, 

representando um equilíbrio que não significa enriquecimento ilícito à 

vítima, e representa à Ré um impacto suficiente para impedi-la de reiterar o 

aludido comportamento no mercado de consumo. Isso posto, consoante os 

fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos 

trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO 

MÉRITO: 1. OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados 

pela Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a 

relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da 

prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC. 2. Comprovados o 

ato ilícito, o dano, e o nexo causal que os une, OPINO por reconhecer a 
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falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da 

importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais in re 

ipsa, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente 

(INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora 

incidem desde a citação (20/01/2020 – Mov. 28129432), e a correção 

monetária a partir da homologação da presente, pelo Douta Magistrado. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado, para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através 

de seus patronos. Paula Pinheiro de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40, da Lei 

nº 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC nº 270/07-MT. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1011871-63.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUELY RIBEIRO DE BARROS SANTOS E SILVA REQUERIDO: COMPAGNIE 

NATIONALE ROYALAIR MAROC S E N T E N Ç A Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

reclamante alega utilizou os serviços da reclamada através das 

passagens aéreas para o trecho São Paulo - Lisboa, com escala em 

Casablanca, no dia 04/02/2019. Aduz, que ao chegar no aeroporto de 

Lisboa foi informada que sua bagagem havia sido extraviada, sendo que 

seus pertences só foram restituídos após 06 dias do extravio. Deste 

modo, pugna pela condenação da reclamada pelos danos morais 

suportados Por sua vez, a reclamada se limita a alegar que não houve 

extravio de bagagem e sim atraso ínfimo na entrega dos pertences da 

reclamante, contudo, sustenta que prestou toda assistência necessária a 

consumidora, inexistindo qualquer dever de indenizar. Da não aplicação 

das Convenções de Varsóvia e Montreal A princípio, tendo em vista que o 

caso em análise se trata de transporte aéreo internacional, cumpre fazer 

um breve resumo acerca da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de repercussão geral, no que tange à aplicação das 

Convenções de Varsóvia e Montreal em casos análogos. Em atenção ao 

que dispõe o artigo 178 da Constituição Federal, decidiu a Suprema Corte: 

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os 

tratados internacionais limitadores da responsabilidade das 

transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções 

de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa 

do Consumidor. STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e 

ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017 

(repercussão geral) (Info 866). Na mesma ocasião, o STF decidiu que a 

Convenção de Varsóvia e de Montreal deve ser aplicada não apenas na 

hipótese de extravio de bagagem, mas também em outras questões 

envolvendo o transporte aéreo internacional, entretanto, apenas no que 

tange as condenações por dano material deve-se observar o limite 

indenizatório estabelecido na Convenção. Pois bem, in casu, o que discute 

é a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência do extravio de bagagem e atraso do voo. As 

Convenções não fazem qualquer referência acerca da indenização dos 

passageiros por danos morais, entretanto, não se pode afastar o fato de 

que o dano moral tem matriz constitucional, expressamente previsto na 

Carta Magna, artigo 5º, inciso X, possuindo, inclusive, natureza de 

cláusula pétrea, de modo que não poderia ser objeto de tarifação ou 

limitação preestabelecidos, uma vez que não seria condizente com a 

própria natureza do bem jurídico tutelado. Deste modo, conforme 

entendimento da Suprema Corte e, ainda, considerando as disposições 

constitucionais no que tange a proteção do consumidor, havendo 

discussão acerca do dano moral, deve-se aplicar inteiramente o Código de 

Defesa do Consumidor. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE 

AÉREO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO E DEPOIS CANCELAMENTO 

DE VÔO. ATRASO DE TRÊS DIAS PARA NOVO EMBARQUE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DA PREVALÊNCIA EM 

RELAÇÃO AO CDC. RESPONSABILIDADE DIRETA DA COMPANHIA 

AÉREA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS 

DANOS MORAIS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. Incabível 

dar guarida ao pleito de fazer incidir a Convenção de Montreal, eis que no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 636.331 pelo Plenário do STF 

foram aplicadas as regras das convenções especificamente apenas 

quanto ao prazo prescricional e ao limite da indenização para extravio de 

bagagem. Quanto aos demais tópicos, persiste a aplicação do regramento 

do CDC. Mérito: A alegada força maior, não exclui a responsabilidade da 

empresa de transporte aéreo de passageiros. Configurada a falha na 

prestação do serviço contratado, incidindo o artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Dano Moral. O descumprimento do contrato de 

transporte ou falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao 

dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. Quantum 

indenizatório. Embora os transtornos vivenciados no caso pelo autor, 

viável, consoante o consenso deste Colegiado em situações similares, o 

redimensionamento do valor. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70077748150, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 20/06/2018). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora, pois incontroverso o extravio da 

bagagem, devidamente registrado pelo passageiro, conforme se observa 

pelo documento acostado no Id nº 24920187 (RIP – Relatório Irregularidade 

de Propriedade) assinado em 05/09/2019, por outro lado a reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CP), 

uma vez que não comprovou que a bagagem foi entregue a reclamante em 

tempo razoável. Portanto, resta evidente que houve falha na prestação do 

serviço e que a culpa não foi do consumidor, uma vez que seus pertences 

não foram localizados no momento do desembarque, tendo sido 

devolvidos após aproximadamente 5 dias após o desembarque e em local 

diverso (Roma/Itália), causando transtornos e atrasos no restante de sua 

viagem. Certo é, portanto, que houve falha na prestação dos serviços, 

conforme interpretação do art. 14, caput, do CDC e a situação 

transcendeu o mero transtorno, tendo em vista que a parte autora se viu 

obrigada a permanecer sem seus objetos pessoais, inclusive 

medicamentos de uso continuo, vale destacar que é conhecida a 

dificuldade de aquisição de fármacos controlados no exterior, o que 

agrava consideravelmente o extravio narrado. Ademais, denota-se que é 

responsabilidade das empresas transportadoras, os bens transportados 

por esta, pois deve transportar as bagagens dos passageiros e levá-las 

incólume ao seu destino, para que não seja caracterizada a má prestação 

de serviço. Corroborando: “RECURSO INOMINADO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO 

- EXTRAVIO DE BAGAGEM - RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR 

- INCIDÊNCIA DO CDC - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 

(TJMT – Recurso Cível Inominado Nº 648/2011, 1ª Turma Recursal, Relator 

Dr. Mário R. Kono de Oliveira, Julgado em 15/06/2011). É fato que a 

reclamante suportou transtornos decorrentes do ocorrido, o que não pode 

ser equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a 

inconvenientes rotineiros, motivo pelo qual é plenamente justificada a 

reparação almejada. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo a reclamada se desincumbido, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 
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impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente 

ação para CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, 

quantia que deve ser acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(artigo 405 do Código Civil) e corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir do arbitramento (súmula 362 STJ); Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020605-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES ALVES REAL OAB - MT15434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020605-03.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA TEERZA GOMES DE ALMEDA Reclamados: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, PATO DO MATO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA-ME E TUITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a matéria 

debatida reveste-se unicamente de direito, sendo desnecessária qualquer 

dilação probatória. Ao apontar possível falha no serviço prestado pela 

empresa Reclamada, mostra-se evidente o interesse de agir da parte 

autora, motivo pelo qual, afasto a preliminar de fata de interesse de agir 

arguida pela empresa Reclamada. Nos termos do art. 10, da Lei 9.099/95, 

não se admite nos Juizados Especiais qualquer forma de intervenção de 

terceiro, motivo pelo qual é inviável o chamamento da companhia aérea ao 

feito. Com relação ao pedido de exclusão da Primeira e Segunda 

Recamada e a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela Primeira 

Reclamada, rejeito-as, pois o contrato colacionado na inicial demonstra a 

participação de cada uma das Reclamadas na relação negocial, devendo, 

portanto, permanecer no polo passivo da ação. Superadas as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Narra a parte autora na inicial: - 

que contratou pacote turístico com a empresa Reclamada, contrato nº 

2710-0000121938, com saída de Cuiabá/MT a Maceió/AL, pelo período de 

07/11/2019 a 12/11/2019; - que o contrato era para três pessoas, sendo 

incluso transporte aéreo, cinco diárias em hotel, transporte de chegada e 

saída, passeio panorâmico e seguro de viagem, tudo pelo valor de R$ 

4.776,16 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e dezesseis 

centavos), já inclusas as a taxas de embarque e serviço prestado pela 

reclamada; - que diante de o fato de a empresa aérea AVIANCA, a qual 

prestaria o transporte aéreo ter entrado em processo de falência, entrou 

em contato com a Reclamada para saber o que seria feito, no entanto fora 

informada pelas reclamadas de que deveria aguardar; - que após muita 

insistência, a reclamada informou à autora que seria reacomodada em 

outro voo por outra companhia aérea, e de que teria que arcar com a 

diferença no valor R$ 9.000,00 (nove mil reais), ou optar por outro destino 

que seria Recife/PE para chegar ao destino contratado Maceió/AL; - que 

para ir para o novo destino teria que desembolsar o montante de R$ 

927,72 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), ou 

então, cancelar a viagem e ainda pagar a multa de 35%; - que aceitou a 

viagem para Recife/PE, no entanto, sendo que teve que desembolsar o 

montante de R$ 910,30 (novecentos e dez reais e trinta centavos) para 

alugar o veículo para ir até ao destino contratado, além da quantia de R$ 

111,24 (cento e onze reais e vinte e quatro centavos) para pagamento de 

combustível; - que diante de todo fato noticiado, requer a condenação da 

Reclamada por danos materiais e morais. Em defesa, a Reclamada arguiu 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, pleiteando 

pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Do 

conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a parte autora 

adquiriu pacote turístico junto as Reclamadas com saída de Cuiabá/MT, 

com destino a Maceió/AL, pelo período de 07/11/2019 a 12/11/2019. 

Igualmente, que para não perder a viagem contratada e chegar ao destino 

contratado Maceió/AL, teve que desembolsar R$ 927,72 (novecentos e 

vinte e sete reais e setenta e dois centavos), e aceitar que o trajeto fosse 

realizado por outra companhia aérea e desembarcar no aeroporto de 

Recife/PE. Resta cristalina a falha na prestação de serviço por parte das 

Reclamadas, pois agindo como intermediadora,tiveram conhecimento de 

que o voo a ser realizado pela companhia aérea AVIANCA não seria 

possível, e mesmo, assim, não tomaram qualquer providência a auxiliar a 

autora, ao contrário, foi ela que, por vezes, contatou as reclamadas para 

solicitar orientações e informações acerca do que seria feito. Contudo, as 

Reclamadas por possuírem parceria com as companhias aéreas, não pode 

se eximir da responsabilidade em eventual fato imputado a elas, para 

excluir a sua responsabilidade. Era obrigação de as reclamadas terem 

realocado a autora juntamente com seus familiares em outro voo, sem 

custo algum, o que não foi feito no presente caso, demonstrando a falha 

na prestação do serviço. No caso, diante da evidente falha na prestação 

do serviço e, em face do transtorno causado a autora, que teve a sua rota 

alterada, tenho que configurado o dano moral. No tocante à fixação do 

quantum, observados as peculiaridades do caso concreto, tenho por 

arbitrar o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO 

EM DECORRÊNCIA DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. REACOMODAÇÃO 

EM OUTRO VOO, TAMBÉM CANCELADO. HOTEL E ALIMENTAÇÃO NÃO 

FORNECIDOS PELA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS 

PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM DE 

COMPANHIA DIVERSA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. 

APRESENTAÇÃO EM UNIVERSIDADE PARA CONCORRER À VAGA DE 

DOCENTE. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. 

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTRA PASSAGEM E ACOMODAÇÃO 

EM HOTEL DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM FIXADO MAJORADO PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71007267164, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 19-09-2018) Por derradeiro, 

quanto aos danos materiais, diante da comprovação por parte da autora 

que os gastos ocorreram em razão da alteração do voo, tenho-o por 

procedente, no entanto, a quantia de R$ 1.949,26 (um mil novecentos e 

quarenta e nove reais e vinte e seis centavos)deverá ser restituída na 

forma simples, por se tratar de descumprimento contratual. Por todo o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, e o faço para: CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a autora, a 

título de dano moral, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão homologada, com juros à taxa legal a partir da citação; 

CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.949,26 

(um mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), a 
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autora, a título de dano material, com juros a partir da citação e correção a 

partir do desembolso. Sem custas ou honorários, nesta fase, inexistente 

litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021112-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021112-61.2019.811.0001 

Reclamante: ROSANGELA GOMES BEZERRA Reclamado: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Rejeita-se o pedido de indeferimento da concessão de 

justiça gratuita à parte autora pleiteado pela reclamada, haja vista que as 

causas em trâmite perante os Juizados Especiais, no primeiro grau de 

jurisdição, independe de pagamento de custas, taxas ou despesas 

congêneres, consoante inteligência do art. 54, da Lei 9.009/95. Passo ao 

exame do mérito. Alega a Reclamante em petição inicial que adquiriu 

passagem aérea de Cuiabá/MT a Fortaleza/CE pelo período de 02/10/2018 

a 09/10/2018. Que, tanto o voo de ida, quanto o de volta sofreu alteração, 

além de mudança de aeroporto para a conclusão da viagem com chegada 

ao seu destino final, o que lhe causou aborrecimentos, requerendo a 

devida reparação de ordem material e moral. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que a alteração do voo ocorreu em razão da necessidade 

de readequação da malha aérea, não podendo ser responsabilizada por 

eventuais danos causados ao consumidor. Além disso, que a parte autora 

teve ciência das pequenas alterações sofridas, pleiteando pela 

improcedência da ação. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se que a parte autora adquiriu passagem da Reclamada, de 

ida e volta de Cuiabá/MT a Fortaleza/MT, pelo período de (02/10/2018 a 

10/10/2018), com conexão em Brasília/DF. De acordo com bilhete aéreo 

apresentado pela autora, o voo de ida 02/10/2018, com saída, às 

03h10min e chegada ao destino final às 10hs, foi alterado para o dia 

01/10/2018, com saída, às 20h30min e chegada ao destino final, às 

02h25min. De igual modo, houve alteração do voo de volta que estava 

previsto para sair no dia 09/10/2018, às 19h25min e chegada ao destino 

final às 01h50min, foi alterado para o dia 09/10/2018, com saída, às 

15h20min e chegada ao destino final, às 19h50min. Além disso, conforme 

documento constante no bojo da defesa da reclamada, comprova que 

além da data e horário de alteração de voo, a conexão que estava 

prevista a ser realizada no aeroporto de Brasília/DF, fora redirecionada 

para Guarulhos/SP, e deste para Congonhas/SP, finalizando a viagem de 

volta com destino a Cuiabá, às 23h25, a qual estava prevista para chegar 

às 19h50min. No caso em comento, não há como afastar a sua 

responsabilidade pelo ocorrido, vez que, além de não comprovar a 

necessidade de readequação da malha aérea, de igual modo, descurou de 

provar que a parte autora teve ciência antecipada quanto a alteração 

verificada nos autos. Sendo assim, em se tratando de uma relação de 

consumo stricto sensu, pouco importa ao consumidor os motivos pelos 

quais a ré não pode prestar o serviço a contento, restando, pois, 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, eis que a responsabilidade da ré é objetiva pelo fato do serviço, 

conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Destarte, como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos 

causados à Requerente. Tanto é assim que o Código do Consumidor não 

se limitou a conceituar o consumidor como destinatário final de produtos, 

na exata medida em que previu o consumidor vulnerável (art. 4º, I), o 

consumidor carente (art. 5º, I), o consumidor hipossuficiente que pode vir 

a ser beneficiário da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e o 

consumidor que necessita da proteção do Estado, ao assegurar o acesso 

aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos 

(art. 6º VII). Desta feita, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi 

submetido, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

da empresa Requerida, devendo reparar os danos causados à 

Reclamante. Neste sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO 

DO AEROPORTO DE ATERRISSAGEM. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO 

DA MALHA AÉREA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. 

ENUNCIADO Nº 4.1 DA TRU/PR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Decidem os Juízes Integrantes da 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade, conhecer do recurso, e 

no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto (TJPR - 3Âª Turma 

Recursal em Regime de Exceção - 0002369-67.2015.8.16.0018/0 - Maringá 

- Rel.: Renata Ribeiro Bau - - J. 18.03.2016).” Por derradeiro, com relação 

ao pedido de condenação da reclamada por dano material, diante da 

ausência de provas quanto ao pagamento de diária mencionada nos 

autos, tenho-o por improcedente. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO, e o faço para: - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valores estes que deverão ser acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros legais a contar da presente data. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019996-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DI GIGLIO MELO OAB - SP189779 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1019996-20.2019.811.0001 

Reclamante: VALDEMIR SILVA DO ESPIRITO SANTO Reclamado: BANCO 

BMG S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminar, passo ao exame do mérito. O reclamante 

alega desconhecer débito de R$ 5.882,52 (cinco mil oitocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos) apontado pela reclamada nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando ao final pela declaração de 

inexistência de débito e a condenação do reclamado por danos morais. A 

seu turno, o Reclamado alega que não cometeu nenhum ilícito, porquanto o 

apontamento decorre da ausência de pagamento das parcelas do contrato 
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de empréstimo firmado pelo reclamante, não existindo razões para que o 

mesmo negue conhecimento do débito aqui discutido. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que o Reclamado se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica firmada 

entre as partes com a juntada do contrato de empréstimo pessoal 

assinado pelo Reclamante. Quantos as alegações e documentos 

apresentados pelo reclamado descurou o Reclamante de se manifestar. 

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se falar em 

inscrição indevida, tampouco condenação do Reclamado por danos 

morais. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A 

ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA 

VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pelo reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste juizado especial, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 101861-63.2019.811.0001 

Reclamante: LAURA BARBOSA LIMA Reclamados: BANCO ABC BRASIL 

S/A, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E B2W 

COMPANGHIA DIGITAL. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida pela empresa - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, 

vez que o simples veículo de publicidade não pode ser responsabilizado 

pelo cumprimento dos contratos que da publicidade advêm. Ademais, não 

há provas de receberia algo pela compra do refrigerador adquirido pela 

autora junto ao site de compras. Ante o exposto, opino pelo acolhimento 

da preliminar de ilegitimidade passiva de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE 

DO BRASIL LTDA, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 

Passo a analisar a ação em relação ao Primeiro e Terceiro Reclamado. 

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANCO ABC 

BRASIL S/A. Examinando o boleto em discussão – id. 26586035, 

evidencia-se a legitimidade do banco Reclamado para compor a lide. 

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial arguida pela empresa B2W 

COMPANGHIA DIGITAL quanta ausência de informação a respeito do que 

fora adquirido pelo Reclamante na petição inicial, pois a parte autora, 

conforme relato na exordial adquiriu um refrigerador pelo valor de R$ 

1.298,90 (um mil duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos). 

Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora na inicial: - que ao navegar na rede social “facebook”, identificou 

uma promoção com o nome de “ A festa, botão vermelho”, supostamente 

pertencente ao site das Lojas Americanas S/A e encontrou a oferta de um 

refrigerador da marca Brastemp pelo valor de R$ 1.298,90 (um mil 

duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos); - que ao decidir pela 

compra do produto, fez login com senha e redirecionado junto ao site das 

lojas AMERICANAS e ao preenchimento dos dados para conclusão da 

compra; - que após emissão do boleto, realizou o pagamento, porém, após 

realizar consulta junto as Lojas Americanas, verificou que não constava 

nenhuma compra efetuada pelo site; - que em razão de não obter uma 

solução concreta para o seu caso, administrativamente, requer a 

condenação dos Reclamados por danos materiais e morais. O BANCO 

ABC BRASIL S/A, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, pois não 

pode ser responsabilizada por fato de terceiro, pleiteando pela 

improcedência da ação. A empresa B2W COMPANGHIA DIGITAL, por sua 

vez, alega inexistência de ato ilícito, uma vez que a parte autora não 

realizou compras pelo site por ela mantido, ressaltando, por fim, que a 

parte autora fora vítima de fraude, inclusive, com código de barras 

adulterado. Restou comprovado ter a autora supostamente adquirido um 

refrigerador pelo valor de R$ 1.298,90 (um mil duzentos e noventa e oito 

reais e noventa centavos) no site da reclamada - Lojas Americanas S.A., 

tendo gerado um boleto para pagamento no referido espaço virtual com 

bandeira do Banco ABC Brasil S/A. Do conjunto probatório constante nos 

autos, verifica-se tratar-se de caso de fraude virtual denominada 

PHISHING, em que a internauta é dirigida através de propagandas a 

endereços fraudulentos. Outra característica desse tipo de golpe é o 

preço ofertado pelo produto que, na maioria das vezes, é excessivamente 

inferior ao valor de mercado daquele produto, o que, também, dever gerar 

desconfiança no usuário da rede. Veja-se que, no caso dos autos, deixou 

a autora de comprovar que a compra foi realizada no site oficial da 

reclamada Lojas Americanas. Ao revés, há apenas boleto bancário no 

qual é possível verificar que o mesmo não foi retirado do site das lojas 

americanas, fato que, por si só, já deveria ter gerado dúvida à autora, que 

mesmo assim efetuou o pagamento do boleto. Ou seja, é evidente a prática 

de fraude praticada por terceiro estelionatário que se valeu de site falso 

para que a autora realizasse compras e efetuasse os pagamentos em seu 

benefício. Com efeito, trata-se de hipótese que exclui a responsabilidade 

objetiva dos reclamados, já que não podem ser responsabilizados pela 

falta de cautela e atenção da própria consumidora. A propósito, colaciono 

decisão nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA 

PELA INTERNET. PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE. FRAUDE. PHISHING 

AUTOR QUE NÃO COMPROVOU QUAL SITE FOI REALIZADA A COMPRA E 

GERADO O BOLETO. LIMITOU-SE A APRESENTAR EMAILS EM QUE 

FACILMENTE SE OBSERVA QUE NÃO SE REFERE AO EMAIL OU SITE 

OFICIAL DA RÉ. DIVERGÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO 

E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CASO FORTUITO EXTERNO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO EVIDENCIADA. FALTA DE CAUTELA 

DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA 

POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007534811, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/04/2018).” “RECURSO INOMINADO. 

PEDIDO DE BALCÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONSUMIDOR. 

COMPRA E VENDA. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. FRAUDE 

VIRTUAL. RECEBIMENTO DE EMAIL COM PROPAGANDA E 

REDIRECIONAMENTO A SITE FALSO. GOLPE CHAMADO DE PHISHING. 

ELEMENTOS PRESENTES QUE DEVERIAM GERAR DESCONFIANÇA, COMO 

VALOR BEM ABAIXO DO PRATICADO NO MERCADO. HIPÓTESE DE CASO 

FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71007189582, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 
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Silva, Julgado em 23/02/2018).” Assim, inexistindo ato ilícito por parte dos 

Reclamados, não há falar-se em condenação por danos materiais e 

morais. Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares arguidas 

pelos Reclamados e, pela improcedência da ação, e o faço, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I.C. 

Sentença submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, com fulcro no art. 40 da Lei 9.099/95. Cristiny 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1021417-45.2019.811.0001 

Reclamante: RANIELLE MARCIA SCALCO Reclamada: AGEMED SAÚDE 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Opino. De proêmio, registro que não consta nos autos a contestação da 

empresa Reclamada, operando, portanto, a sua revelia. A Súmula nº 11, 

das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

dispõe que: “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia”. Com 

efeito, ao deixar de contestar o pedido autoral e de impugnar os 

documentos colacionados à exordial, reputaram-se verdadeiros os fatos 

alegados pela parte Autora, ocorrendo a denominada confissão ficta, 

consoante inteligência do art. 344, do Código de Processo Civil. Destarte, 

considerando que a incidência da confissão ficta, não implica em 

consequente acolhimento do pedido exordial, passo à análise do mérito e 

das provas trazidas pela parte Autora. Ressalta-se que, somente deixa de 

incidir os efeitos da revelia quanto à matéria fática apresentada na 

exordial se existir no feito elementos apto a infirmar as assertivas da 

Reclamante, o que não aconteceu no presente autos. MÉRITO Narra a 

autora na inicial que contratou plano de saúde da empresa Reclamada em 

Março de 2019, no entanto, não está conseguindo utilizá-lo a contento 

para realizar consultas e exames, pois o atendimento nos hospitais pelo 

plano de saúde contratado encontra-se suspenso. Em razão do ocorrido, 

requer que a reclamada abstenha-se de lançar o seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, em virtude do não pagamento das mensalidades do 

plano de saúde o qual contratou e do qual não está conseguindo 

atendimento, condenação da Reclamada em restituir o valor das 

mensalidades que foram pagas e não usufruídas e a sua condenação por 

danos morais. Pois bem. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece,litteris: ?O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido?. Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (gn) Do conjunto probatório 

constante nos autos, concluo que a parte autora desincumbiu do ônus 

probatório que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, e 

comprovou que contratou plano de saúde da empresa Reclamada em 

Março de 2019, no entanto, vem enfrentando dificuldade para realizar 

consulta e exames nos consultórios e hospitais credenciados, uma vez 

que os hospitais não estão atendendo pelo convênio. A Reclamada, por 

sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório, quanto à existência de 

fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora (art. 373, II, do 

CPC). Assim, tendo a parte autora comprovado nos autos que os hospitais 

não mais estão atendendo pelo convênio contratado pela autora, tenho por 

procedente o pedido de rescisão contratual. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, igualmente tenho por procedente, pois é 

inquestionável que a conduta da Reclamada demonstra total descaso e 

desrespeito para com o consumidor, situação esta que ultrapassa o mero 

transtorno. Dessa maneira, reconhecida a responsabilidade indenizatória 

da empresa Reclamada, resta neste momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, em atenção aos princípios que norteiam o 

Código de Consumidor e objetivando dar uma resposta condizente ao fato 

noticiado nos autos, hei por bem condenar a Reclamada, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o qual se mostra adequado à reparação dos 

danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Autora e com 

suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos 

desta natureza. Por outro lado, no que tange o pedido de condenação por 

danos materiais, não merece procedência, pois, ainda que de forma 

deficiente, alguns serviços exames e consultas foram realizados pelos 

hospitais que ainda atendiam o contratado pela autora. Posto isso, OPINO 

PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS 

E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM TUTELA DE URGÊNCIA 

formulada por RANIELE MARCIA SCALCO em desfavor da empresa 

AGEMED SAÚDE S/A, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para: A) declarar rescindido 

o contrato de plano de saúde de nº 793052498, firmado entre as partes; 

B) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à 

autora, a título de danos morais, cujo valor deverá ser atualizado 

monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil 

(artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.º, do CTN), devendo a 

correção monetária e os juros moratórios incidirem a partir da prolação da 

sentença. Confirmo a liminar concedida -id.27580774 Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015114-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (REQUERENTE)

THAMARA FERNANDA MOTA LOUZICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015114-15.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

THIAGO LOUZICH DA SILVA, THAMARA FERNANDA MOTA LOUZICH 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente 

acolho o pedido de RETIFICAÇÃO do polo passivo, e por consequência, 

determino ao cartório que proceda ao necessário para a correção 

devendo passar a constar GOL Linhas Aéreas S/A, CNPJ nº 

07.575.651/0001-59 como parte reclamada. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Os reclamantes alegam ter adquirido passagens aéreas 

da empresa demandada, trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, embarque previsto 

para o dia 30/10/2019 às 11h40min e chegada às 16h50min, aduzem que 

foram informados que o voo inicialmente contratado havia sido alterado, 

assim, o novo horário de embarque seria dia 30/10/2019 às 17h20min e 

desembarque às 21h55min, no entanto, o voo que já havia sido alterado foi 

cancelado de forma unilateral pela reclamada, sendo os autores 

realocados em um novo voo com horário de embarque previsto para o dia 

31/10/2019 às 17h20min, tendo chegado ao seu destino somente às 

21h55min, portanto, com mais de 24 horas de atraso, o que lhe causou 

prejuízos de ordem moral. Por sua vez, a reclamada afirma não ter havido 

ato ilícito e que o atraso do voo ocorreu por motivo de reestruturação da 

malha aérea, o que foi amplamente informado aos passageiros, inexistindo 

danos extrapatrimoniais a indenizar. Analisando o processo e os 

documentos que o instrui, o atraso do voo contratado pelos autores em 

24h resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o fato ocorreu por 

necessidade de reestruturação da malha aérea. Deste modo, sendo 

objetiva a responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de 

serviço, deve comprovar o adimplemento das obrigações contratuais e 

prestação adequada do serviço de transporte aéreo. Não obstante, à 

reclamante incumbe a prova do vício do serviço, uma vez que, provado 

este, provado estará o dano. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) e a Resolução 400 nº 400 – ANAC preveem que cumpre 

ao transportador a realocação de passageiros em caso de atraso de voo 

superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de 

alimentação e hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 

230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem”; A companhia aérea não anexou 

nenhum documento a fim de provar a prestação adequada do serviço de 

transporte, limitando-se a atribuir a responsabilidade pelo atraso do voo 

dos autores às autoridades responsáveis pelo tráfego aéreo. Contudo, a 

reestruturação da malha aérea não pode servir de escape para que a 

reclamada se libere de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a 

empresa ré se sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se 

responsabiliza pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, 

não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato 

de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado 

horário e sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou 

qualquer outra razão que impossibilitasse a reclamante de embarcar no 

voo de conexão previamente agendado em razão de complicações de 

tráfego aéreo na malha aeroviária, deve a reclamada reparar os danos 

causados. Desta feita, a situação vivenciada pelos reclamantes 

decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foram 

submetidas, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva 

da demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 

ATRASO DE APROXIMADAMENTE DEZ HORAS NO DESTINO FINAL. MÁ 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR 

CARACTERIZADO. A ré não logrou demonstrar causa excludente de 

responsabilidade. Atraso superior a seis horas para a chegada ao 

destino. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. Quantum indenizatório reduzido tendo 

em conta as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros usualmente 

adotados pela Câmara em casos similares. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076578079, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 

04/04/2018). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAL E MORAL – APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO 

INDÍCE DE TRAFÉGO MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – 

PERDA CONEXÃO – VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO 

MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO - HONORÁRIOS 

MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Cabia a 

empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice 

de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o 

dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor). A 

indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros 

adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser mantida. (Ap 

783/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO TJMT, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). No que se refere ao quantum 

indenizatório, o procedimento de sua fixação é norteado pelo critério da 

proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em consideração 

as circunstâncias em que o fato danoso ocorreu, o grau de culpa do 

causador do dano e a realidade financeira dos litigantes. O valor a ser 

arbitrado por danos morais não deve também ser desmedido que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor não 

perceber seu desacerto. Na hipótese presente, infere-se que a parte 

reclamada não agiu com culpa grave, mas é de grande porte, do ponto de 

vista de suas possibilidades econômico-financeiras, ademais, 

vislumbra-se que o cancelamento do voo acarretou em um atraso de 24 

horas, o que também deve ser considerado na fixação da compensação. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral no valor total R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante. Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a 

reclamada a compensar os reclamantes pelos danos morais sofridos, no 

valor total R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo o valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) para cada reclamante. O montante que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da citação. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018085-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARTELLI OAB - MT18835-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA OAB - MT19289/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1018085-70.2019.811.0001 

Reclamante: CARMEM LUCIA MENDES LEITE DA SILVA Reclamado: 

BANCO DO BRASIL S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao exame do mérito. 

Narra a parte autora que efetuou renegociação com Banco Reclamado, 

gerando boleto nº 00015599840174723010-4, no valor de R$ 1.047,42 (um 

mil quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com vencimento em 

29/05/2019. Que realizou o pagamento do boleto no dia 30/05/2019 

acrescido de juros e multa, totalizando o montante de R$ 1.050,03 (um mil 

cinquenta reais e três centavos), contudo, o Banco Reclamado não 

providenciou a baixa no sistema, fato este que lhe causou transtornos, 

pois, além de realizar cobranças relativo ao débito pago, está 

impossibilitada de realizar empréstimo por meio de outra instituição 

bancária devido a restrição interna. Por fim, requereu a declaração de 

inexistência do débito e a condenação da Reclamada por danos morais. O 

Banco Reclamado, em contestação, alega que a reclamante renegociou 

débito do cartão de crédito, e, após, solicitou o pagamento antecipado do 

débito que havia renegociado, vindo a gerar boleto no valor de R$ 

1.047,42 (um mil quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com 

vencimento em 29/05/2019. Ainda, que não cometeu ato ilícito, pois a parte 

autora pagou o débito renegociado em 30/05/2019, fora do prazo, bem 

como não deve responder pela negativa de crédito junto a outra instituição 

bancária, uma vez que cabe a ela conceder ou empréstimo a seus 

clientes, pleiteando ao final pela improcedência dos pedidos formulados na 

petição inicial. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Analisando o processo e documentos que o 

instruem, verifica-se que a parte autora renegociou débito proveniente do 

cartão de crédito inadimplido, no entanto, realizou o pagamento do boleto 

em 30/05/2019, um dia após a data de vencimento. Embora demonstrado o 

ato ilícito do Banco Reclamado em proceder à cobrança do débito, por 

meio de SMS, nota-se que o fato de outra instituição negar empréstimo não 

pode ser imputado ao Banco Reclamado, uma vez que a concessão de 

crédito é faculdade da instituição que a Reclamante pretendeu o 

empréstimo. Ainda que existente a falha da reclamada em cobrar débito 

adimplido, tal fato não é capaz de ensejar a sua condenação por danos 

morais, vez que não restou evidenciado abalo a ponto de atingir os direitos 

de personalidade de parte autora. Ressalte-se que os danos morais 

devem se restringir àquelas situações de sofrimento, angústia, em 

evidente afronta aos direitos da personalidade, sendo certo que sua 

caracterização ante os meros dissabores da vida acabaria por banalizar o 

instituto. Saliento, pois, que não se deve admitir a banalização dos danos 

morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública, 

situações que não se coadunam com situações tão comuns hoje na vida 

do homem moderno. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA - 

LIMITES DE MANDATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MORAL - 

COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE DANO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

- A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato 

e o leva a protesto somente responde pelos danos oportunizados se 

extrapola os poderes de mandatária ou se age culposamente, conforme 

entendimento consolidado do STJ (REsp nº 1.063.474/RS) - A simples 

cobrança indevida é mero aborrecimento e, como tal, não pode ser alçada 

ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias. 

- Ausentes os requisitos legais, não é cabível a aplicação de multa por 

litigância de má-fé. TJ-MG - Apelação Cível AC 10024095823746001 MG 

(TJ-MG)Data de publicação: 26/02/2014.”. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora, para tão somente, 

declarar indevido o débito de R$ 1.047,42 (um mil quarenta e sete reais e 

quarenta e dois centavos), adimplido em 30/05/2019. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015167-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE MATOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PEREIRA FERRAZ OAB - MT16936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1015167-93.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MANOEL DE MATOS FERRAZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. S E 

N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O reclamante alega ter adquirido 

passagens aéreas da empresa demandada, trecho Aracaju/SE, conexão 

em São Paulo/SP, e chegada em Cuiabá/MT, sendo o embarque previsto 

para o dia 13/08/2019 com previsão de chegada ao destino final às 

22h15min, no entanto, o trecho entre as cidades de Aracaju/São Paulo 

sofreu atraso, o que acarretou a perda da conexão entre São Paulo e 

Cuiabá, deste modo, o autor foi realocado em um novo voo com horário de 

embarque previsto para o dia seguinte (14/08/2019), chegando ao seu 

destino somente às 07h45min, portanto, com mais de 9 horas de atraso em 

relação ao voo inicialmente contratado. Assim, pugna pela condenação da 

reclamada ao pagamento de compensação por danos morais. A 

reclamada, por sua vez, alega que o atraso na decolagem do voo se deu 

por força maior em razão do mau tempo, e que ofertou assistência 

necessária para os passageiros, inexistindo qualquer dever de indenizar. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seu alegado na qualidade de fornecedora, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que embora a reclamada tenha 

afirmado nos autos que o atraso do voo se deu em razão das condições 

climáticas adversas, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia (art. 373, II do CPC), sendo certo que o print colacionado na 

defesa e telas sistêmicas de seus computadores não são hábeis a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e unilateral. 

Ademais, sequer há nos autos documento emitido pela INFRAERO 

confirmando que na data 13/08/2019, o aeroporto de São Paulo ficou 

fechado por questão meteorológica, ou ainda, que nesta data os voos 

atrasaram em razão de mau tempo. In casu, restou incontroverso nos 

autos que o atraso do voo do reclamante fez com que o consumidor 

chegasse ao destino de Cuiabá/MT após 9 horas de atraso do voo 

contratado. A ré, ao defender-se, procura eximir-se da responsabilidade 

sob o argumento de que o atraso do voo decorreu de mau tempo – evento 

de força maior a romper o nexo causal. Ademais, tem-se por regra que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da empresa 

que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos. Sendo assim, 

em se tratando de uma relação de consumo stricto sensu, pouco importa 

ao consumidor os motivos pessoais pelos quais a ré não pode prestar o 

serviço a contento, restando, pois, caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, eis que a responsabilidade da ré é 

objetiva pelo fato do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço 
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defeituoso. Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo a reclamada se desincumbido, deve ser 

responsabilizada pelos danos causados a reclamante. Desta feita, a 

situação vivenciada pela reclamante decorrente do descaso, desconforto, 

aflição e transtornos a que fora submetida pela reclamada, sem sombra de 

dúvida é passível de indenização. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO 

DOMÉSTICO DE CERCA DE 13 HORAS. ALEGAÇÃO DE ATRASO DEVIDO 

AO MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. RÉ QUE DEIXOU DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS DURANTE O TEMPO DE ESPERA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORALCONFIGURADO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. LUCROS 

CESSANTES. MÉDICA. CONSULTAS AGENDADAS QUE NÃO PUDERAM 

SER REALIZADAS. 1. A parte autora adquiriu passagens aéreas de 

Navegantes/SC para Porto Alegre/RS, com escala em São Paulo. Todavia, 

devido ao atraso do voo de navegantes para São Paulo, perdeu a 

conexão para Porto Alegre, o que acabou culminando num atraso de 

quase 13 horas em relação ao horário inicialmente previsto para a sua 

chegada ao destino final. 2. A falha na prestação de serviço está 

configurada, nos termos do art. 14, caput, do CDC. O serviço não foi 

prestado tal como contratado, pois incontroverso o atraso. Outrossim, 

inexistente prova de atendimento ao consumidor a contento, com 

informações adequadas e precisas. Ausência de prova de que o atraso 

se deu devido às más condições climáticas. 3. Assim sendo, evidenciada 

a negligência no atendimento e falha na prestação do serviço, aliado aos 

prejuízos efetivos de demora de quase 13 horas, faz-se concretizado o 

dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.500,00 que 

nãocomporta redução, porquanto se mostra adequado e razoável às 

peculiaridades do caso concreto. 4. Lucros cessantes devidamente 

comprovados através da agenda de consulta de fls. 33/34 e tabela de 

valores de fls. 36/37. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008607657, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-06-2019). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a 

reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (sete mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente 

pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Emanuelle dos 

Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019982-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1019982-36.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

MAURICIO CESAR CARTANA SILVA REQUERIDO: AEROVIAS DEL 

CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA S E N T E N Ç A Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, esclareço que no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, assim, 

estando os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Quanto a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada, verifica-se que o pleito 

não merece acolhimento, vez que todas as empresas participantes da 

cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos causados 

ao consumidor, nos termos do Art. 18 do CDC. Ademais, havendo mais de 

um causador dos danos todos respondem perante o consumidor, nos 

termos do parágrafo único do Art. 7º do CDC. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. O reclamante alega na petição inicial que adquiriu 

passagem da empresa reclamada com embarque em Cuiabá/MT e destino 

a São Paulo/SP com data de embarque em 01/04/2019 e regresso em 

03/04/2019, uma vez que o autor iria acompanhar sua filha, menor de 

idade, a uma entrevista no Consulado Americano para retirada do 

documento necessário para ingresso naquele país. Esclarece que sem 

qualquer justificativa, a reclamada cancelou o voo de ida do autor, 

oportunizando apenas que realizasse um novo embarque no dia 

03/04/2019. Deste modo, por se tornar inviável a realocação proposta, 

precisou adquirir novas passagens áreas para se deslocar até a capital 

paulista, uma vez que o voo inicialmente contratado foi cancelado e só 

oportunizaram novo embarque após dois dias do voo contratado 

inicialmente. Assim, diante da ausência de solução por parte da empresa 

aérea em reacomodar o reclamante em voo com horário compatível com 

àquele inicialmente adquirido, pugna pela condenação da reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais experimentados. Por sua 

vez, a reclamada afirma não ter havido ato ilícito capaz de ensejar a 

condenação pretendida, inexistindo danos extrapatrimoniais a indenizar. 

Analisando o processo e os documentos que o instrui, a alteração do voo 

contratado pelo autor resta incontroverso, limitando-se a ré a alegar que o 

fato ocorreu por necessidade de reestruturação da malha aérea. Assim 

sendo, é incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os 

serviços de transporte aéreo da requerida e que estes serviços não 

foram prestados nos limites do contrato, já que houve cancelamento do 

voo de ida, sendo oportunizado a reacomodação após dois dias do 

contrato, sendo necessário o autor adquirir novas passagens para 

cumprir com seus compromissos previamente agendados na cidade 

destino, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil: 

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, 

sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. 

E o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que: Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Deste modo, sendo objetiva a responsabilidade 

da ré, na qualidade de fornecedora de serviço, deve comprovar o 

adimplemento das obrigações contratuais e prestação adequada do 

serviço de transporte aéreo. Ainda, tendo em vista que a responsabilidade 

da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 737 do Código Civil e 

artigo 14 “caput” do CDC, não é possível aplicar a excludente de 

responsabilidade por caso fortuito ou força maior, até porque não restou 

comprovado o efetivo motivo que causou a alteração do itinerário tendo a 

reclamada se limitado a afirmar que a alteração se deu por necessidade 

de restruturação da malha aérea. Ademais, resta evidente que a alteração 

unilateral do itinerário do voo contratado, causando mudança do horário de 

chegada ao destino contratado, configura falha na prestação dos 

serviços da companhia aérea passível de reparação. Logo, não há que se 

falar em inocorrência de danos morais às partes reclamantes, isso porque 

as alterações do itinerário previamente contratado lhe causaram 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram 

surpreendidos com a deficiente prestação de serviços contratados. A 

propósito: RECURSO – Apelação – Transporte aéreo nacional – Alteração 
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unilateral de itinerário e perda de um dia de viagem – "Ação de indenização 

por danos morais e materiais" – Insurgência contra a r. sentença que 

julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação 

das regras do CDC – Incontroversa alteração unilateral do itinerário de 

voo, com aterrisagem em aeroporto diverso do destino contratado, que 

causou a perda de um dia de viagem – Companhia aérea apelante que 

responde pelos serviços deficientemente prestados, ainda que tenha 

tentado amenizar os danos causados – Aplicação dos artigos 737 do CC e 

14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba 

indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários 

advocatícios majorados – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 

1012645-44.2017.8.26.0002; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de 

Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - 

Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de 

Registro: 08/03/2019) RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE 

VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. Os autores alegaram a 

alteração do horário de seu vôo, inicialmente previsto para às 16h45min e 

que foi antecipado para às 02h30min. Noticiaram que a antecipação do 

vôo em mais de 14 horas acabou por lhes privar de usufruir da 

integralidade da última diária do hotel na Cidade de Destino, bem como do 

almoço de confraternização já marcado com familiares e amigos. Competia 

à demandada a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

dos autores, tanto pela inversão do ônus da prova (fl. 48), quanto pela 

regra do art. 333, II do Código de Processo Civil. Nada vindo aos autos 

nesse sentido, está evidenciada a falha na prestação do serviço. Dano 

material comprovado e consubstanciado pelos documentos das fls. 13 e 

14, que comprovam o valor da diária paga e não integralmente usufruída 

no hotel em Sergipe. Considerando que suportaram este ônus por culpa 

exclusiva da ré, devem ser ressarcidos pelo valor total de R$ 322,40. 

Dano moral configurado em razão da antecipação de mais de 14 horas do 

vôo de retorno das férias de poucos dias, com privação dos autores de 

usufruírem de uma manhã e início da tarde na cidade de destino. Situação 

que ultrapassou o dissabor, delineando afronta moral indenizável, 

agravada, ainda, pelo fato dos requerentes viajarem em horário 

desagradável e com tempo de espera no aeroporto de conexão dobrado. 

Quantum indenizatório fixado em sentença em R$ 3.000,00 para cada 

autor que vai mantido, por estar de acordo com os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, bem assim por ser justo à reparação 

pretendida. Sentença mantida pro seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005475181, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, 

Julgado em 28/07/2015). No que se refere ao quantum indenizatório, o 

procedimento de sua fixação é norteado pelo critério da proporcionalidade, 

segundo o qual devem ser levadas em consideração as circunstâncias em 

que o fato danoso ocorreu, o grau de culpa do causador do dano e a 

realidade financeira dos litigantes. O valor a ser arbitrado por danos 

morais não deve também ser desmedido que leve ao enriquecimento sem 

causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor não perceber seu 

desacerto. Na hipótese presente, infere-se que a parte reclamada não 

agiu com culpa grave, mas é de grande porte, do ponto de vista de suas 

possibilidades econômico-financeiras. A repercussão do fato danoso na 

esfera íntima dos autores pode ser classificada como moderada, se 

comparada a outras adversidades e considerando que o atraso foi de 

aproximadamente 05 horas. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para- CONDENAR a reclamada a compensar o reclamantes 

pelos danos morais sofridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O 

montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a 

partir da presente decisão e acrescido de juros legais a incidir da data da 

citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1016421-04.2019.8.11.0001. REQUERENTE: 

LUIZA TOMAZ ZANELLA REQUERIDO: UNIMED VALE DO ACO 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFICIOS 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA S E N T E N Ç A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, assim, estando os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Vale dizer que o julgamento antecipado da causa vertente não representa 

cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há 

nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, 

homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual. II – 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar de Ilegitimidade 

passiva não merece acolhimento haja vista que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme 

dispõe a Súmula 608 do STJ que dispõe: “Súmula 608: Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os 

administrados por entidades de autogestão.” Ambas as reclamadas 

integram a cadeira de fornecimento de serviço, de modo que são 

solidariamente responsáveis pelas consequências da má-prestação do 

serviço. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por LUIZA 

TOMAZ ZANELLA em desfavor de UNIMED VALE DO AÇOCOOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO e BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA. A reclamante informa ser beneficiária do plano de 

saúde oferecido pela parte ré (UNIMED VALE DO AÇO) desde 01/05/2018. 

Aduz que em 15/10/2019, adoeceu e se dirigiu ao Hospital Santa Rosa, 

ocasião em que a consulta foi negada sob a informação de que seu plano 

estava cancelado. Informa que estava adimplente com todas as parcelas 

do plano, entretanto, ao entrar em contato com as reclamadas foi 

informada de que seu plano havia sido cancelado porque o contrato com a 

administradora (BEM BENEFÍCIOS), também ré, foi rescindido. Por fim, 

sustenta que não recebeu qualquer comunicação acerca do cancelamento 

do plano. Deste modo, postula a condenação das reclamadas na 

obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde 

contratado, além de indenização por danos morais. A primeira reclamada 

alega que o contrato firmado entre a UNIMED VALE DO AÇO e a BEM 

BENEFÍCIOS fora rescindido no dia 05.09.2019, com isso não há elementos 

que caracterizem os danos sofridas pela autora, uma vez que alega não 

ter cometido ato ilícito, pois realizou a transferência da autora para outra 

empresa que iria prestar o serviço. A segunda reclamada alega que houve 

notificação prévia, ausência dos elementos ensejadores de 

responsabilidade civil, ausência de provas, e por fim pugna pela 

improcedência da presente demanda. Por se tratar de relação de 
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consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Em análise da narrativa das partes, 

restou comprovado que houve a rescisão contratual entre a BEM 

BENEFÍCIO e a UNIMED VALE DO AÇO em 05/09/2019, entretanto, a 

própria administradora do plano informou que somente realizou a 

transferência do contrato da autora para a UNIMED NORTE/NORDESTE em 

01/11/2019, portanto, incontroverso que a consumidora permaneceu por 

aproximadamente DOIS MESES sem qualquer cobertura de plano de saúde 

por ingerência das próprias reclamadas. Por sua vez, a parte autora 

demonstrou que em 15/10/2019 ao tentar submeter-se à consulta médica 

foi surpreendida pela não autorização pelo plano de saúde, bem assim 

sendo cientificada naquela ocasião de que estava excluída do plano de 

saúde contratado (unilateralmente). Ainda, comprovou o pagamento da 

fatura referente ao mês de setembro/2019. Deste modo, restou 

demonstrado que a negativa de atendimento médico ocorreu em razão da 

rescisão contratual operada entre as reclamadas, o que levou a parte 

autora a permanecer por dois meses sem a assistência médica mesmo 

cumprimento sua contraprestação na relação contratual (pagamento das 

mensalidades). Cumpre esclarecer que a extinção regular dos contratos 

ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o 

termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode 

extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: 

resolução, resilição e rescisão. A resolução ocorre quando as obrigações 

não são executadas ou executadas com defeitos. A parte lesada pelo 

descumprimento da obrigação pode pedir a extinção do contrato ou exigir 

o seu cumprimento (art. 475 do Código Civil). Já a resilição se materializa 

pela vontade das partes, de forma bilateral ou unilateral. A resilição 

bilateral ocorre por meio do distrato (art. 472 do Código Civil) e a unilateral 

pela denúncia (notificação) a qual ocorre geralmente em contratos por 

tempo indeterminado, de execução continuada, ou quando não tiver 

iniciado os atos de execução (art. 473 do Código Civil). O direito de resilir é 

potestativo e não precisa ser fundamentado. Por último, a rescisão que é a 

ruptura do contrato em caso de lesão quando não for possível restaurar o 

equilíbrio contratual se equivalendo às hipóteses de anulação. Em análise 

do caso concreto, não há prova de que a resilição do Contrato de Plano de 

Saúde, ocorrida por iniciativa das partes promovidas, foi precedida de 

notificação, apesar de a segunda reclamada alegar que houve a 

notificação prévia, apenas juntou nos autos tela do sistema interno, e por 

ser prova produzida de forma unilateral não reputo como prova plena a 

comprovar o alegado. Por esta razão, a cessação dos efeitos contratuais 

sem a necessária e prévia notificação à parte promovente ensejou 

conduta ilícita passível de responsabilização civil. Os fabricantes, 

produtores, construtores, importadores, comerciantes, fornecedores e os 

prestadores de serviço, possuem responsabilidade civil objetiva, sendo 

presumida a culpa (art. 12 e 14 do CDC). No entanto, a responsabilidade 

objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de 

terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), 

bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ. Todavia, no caso concreto, observa-se 

que não há culpa exclusiva de terceiro pois a parte promovida contribuiu 

para a concretização do dano, visto que é de sua responsabilidade o 

dever de cautela e pelos procedimentos de segurança contratual de seus 

clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, por não haver excludente de culpa das partes promovidas, 

permanece inalterada a plena responsabilidade pela conduta ilícita 

detectada. A propósito, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal 

de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o 

cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de 

cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do 

débito existente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no 

AREsp: 1525782 SP 2019/0176473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

Data de Julgamento: 21/11/2019 – QUARTA TURMA). RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE SUPLEMENTAR. 

RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO 

STJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. 

INTERRUPÇÃO. BOA-FÉ. CONTROLE JUDICIAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 

29/09/15. Recurso especial interposto em 24/11/16 e concluso ao gabinete 

em 06/11/17. 2. O propósito recursal é definir se é válida, em qualquer 

circunstância, a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo 

por parte da operadora de plano de saúde. 3. A ANS estabeleceu por meio 

de Resolução Normativa que os contratos coletivos por adesão ou 

empresarial "somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a 

vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra 

parte com antecedência mínima de sessenta dias" (art. 17, parágrafo 

único, da RN/ANS 195/09). 4. Não se pode admitir que a rescisão do 

contrato de saúde - cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem 

fundamental associado à dignidade da pessoa humana - por postura 

exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e 

ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 5. Deve 

ser mantida a validade da cláusula contratual que permite a rescisão 

unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que haja 

motivação idônea. 6. No particular, a beneficiária estava em pleno 

tratamento de tumor cerebral e foi surpreendida com a rescisão unilateral 

e imotivada do plano de saúde. Considerando as informações 

concretamente registradas pelo acórdão recorrido, mantém-se o vínculo 

contratual entre as partes, pois inexistente motivação idônea para a 

rescisão do plano de saúde. 7. Recurso especial conhecido e não provido, 

com majoração de honorários. (REsp 1762230/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019). O 

dano moral pode decorrer da ofensa à honra, nas modalidades objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera subjetiva se reporta ao 

sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos 

elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar que a ausência de 

atendimento médico/hospitalar é suficiente para presumir a existência de 

dano moral, em decorrência do dano à integridade física e emocional, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão proporcionar sentimentos indesejados como preocupação, 

frustração, angustia e ansiedade. Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter 

compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta 

ilícita. Por fim, no que tange ao pedido de obrigação de fazer consistente 

no restabelecimento do plano junto à UNIMED VALE DO AÇO entendo que 

não merece prosperar, uma vez que a consumidora foi inserida em uma 

nova operadora de plano de saúde (UNIMED NORTE NORDESTE), o que 

dispensa o restabelecimento do plano inicial. IV. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para CONDENAR 

as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. REVOGO a liminar deferida no id nº 26083587. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto 

de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 

da Lei 9.099/1995. Emanuelle dos Santos Widal Garcia Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017239-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1017239-53.2019.811.0001 

Reclamante: ROMILDA TOMAZ MENDES Reclamada: AZUL LINHAS 

ÁEREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminar, passo à análise do mérito. Alega a parte 

autora que adquiriu passagem aérea da empresa Reclamada, bem como 

04(quatro) franquias de bagagens, este último pelo valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e e vinte reais). Que pelo fato de não poder viajar na data 

contratada em virtude de imprevisto pessoal, solicitou a remarcação das 

passagens aéreas. No entanto, para sua surpresa verificou a cobrança 

de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) da franquia das bagagens 

que já haviam sido pagas anteriormente. Em razão da cobrança, que 

entende indevida, requer seja a empesa Reclamada compelida a ressarcir 

o pagamento da franquia das bagagens no valor de R$ 525,00 (quinhentos 

e vinte e cinco reais) e a condenação da empresa reclamada por danos 

morais. A Reclamada, em defesa, alega que não houve cobrança indevida, 

porquanto o valor de R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) se 

refere a taxa de cancelamento, bem a ausência de provas em relação a 

cobrança da franquia das bagagens adquiridas anteriormente, pleiteando 

ao final pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. 

Cabe salientar que o caso em análise trata de relação de consumo. A ré é 

pessoa jurídica inserindo-se no conceito de fornecedor do art. 3º do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a parte autora é 

consumidora, na forma do art. 2º da supracitada lei. Nesse sentido, o CDC 

admite, no art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. No presente 

caso, penso que está comprovada a hipossuficiência da parte autora. De 

outra banda, mesmo com a inversão do ônus da prova, cabe ao autor 

demonstrar minimamente suas alegações, o que restou efetivamente 

comprovado. Resta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu 

passagem aérea da empresa reclamada com franquia de bagagem para o 

dia 24/09/2019, e que pela franquia das bagagens pagou o montante de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Igualmente, que devido à alteração 

da passagem para o dia 29/09/2019 fora cobrado da autora o montante de 

R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais). No entanto, tal valor é 

decorrente da alteração da passagem aérea, previsto no contrato de 

transporte aéreo. Vale destacar a parte autora de fato adquiriu em 

24/09/2019 franquia de bagagem, contudo, como pode ser observado no 

bilhete de remarcação não consta a franquia das bagagens que haviam 

sido adquiridas anteriormente. Assim, considerando o fato de a parte 

autora ter adquirido a franquia das bagagens pelo valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), e não ter sido disponibilizado à autora, 

concluo ser devida a restituição à autora da referida quantia. Contudo, em 

que pese evidenciada a falha da reclamada, entendo que os fatos 

narrados não são capazes de ensejar a condenação da Reclamada por 

danos morais. Isso porque não há provas no processo de que o fato 

narrado na exordial tenha causado qualquer prejuízo à imagem da autora, 

restando evidente que tal situação não ultrapassa a esfera do mero 

aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto 

porque dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA BODIN DE 

MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato 

relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos não 

podem ser elevados à esfera de dano moral. Dano moral, como já 

mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um pequeno 

transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade da Reclamante. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. 

I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pela parte autora, e o faço para tão somente 

CONDENAR a parte reclamada a restituir a parte autora, a título de dano 

material, o montante de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) relativo as 

bagagens adquiridas, com juros a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC/IPCA a partir da data do desembolso. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. P. I. C. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, 

para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Cristiany 

Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016310-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA TEREZINHA EUBANK RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016310-20.2019.811.0001 

Reclamante: BENEDITA TEREZINHA EUBANK RICCI Reclamado: AZUL 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que 

me concede a Lei nº 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que a matéria debatida reveste-se unicamente de 

direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Inexistindo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora que contratou serviços da empresa Reclamada para o dia 

30/09/2019, com saída do aeroporto de Recife com destino ao aeroporto 

de Cuiabá. Que devido a sua idade, solicitou auxilio de cadeiras de rodas 

para se locomover, no entanto, quando do embarque fora informada que 

não haveria disponibilidade de funcionário para auxiliar na descida e na 

subida do embarque. Ainda, que a tentativa de sua filha em obter auxílio 

não surtiu efeito, de modo que fora obrigada a embarcar e utilizar o 

equipamento de “ascenso” e “descenso”, sem a ajuda de um funcionário. 

Assim, em razão do ocorrido, requer seja a empresa Reclamada compelida 

a pagar pelos transtornos ocasionados. A Empresa Reclamada, em 

defesa, não nega a contratação de seus serviços pela parte autora, no 

entanto, assevera que a parte autora não quis aguardar a descida dos 

demais clientes, vez que para o desembarque de passageiros que 

necessitam de auxílio, conforme prevê o art. 18 da Resolução da ANAC, 

ressaltando, por fim, que tal fato não é capaz de ensejar a sua 

condenação por danos morais. As partes encontram-se caracterizadas 

de acordo com os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Da 

análise das alegações e documentos que instruem o processo, verifica-se 

incontroversa a contratação dos serviços de transporte aéreo pela parte 

autora da empresa Reclamada para o dia 30/09/2019, com saída do 

aeroporto de Recife com destino a Cuiabá. Contando autora com 82 

(oitenta e dois) anos, não há duvidas de que merecia atendimento 

especial, vez que se enquadra como passageiros com necessidade e de 

assistência especial (PNAE) ao transporte público, de acordo com o que 

prevê a Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013 da ANAC. Prevê a 

resolução 280, de 11/07/2013, da ANAC, em seu art.17 que “o operador 

aéreo deve realizar o embarque do PNAE prioritariamente em relação a 

todos os demais passageiros”. As fotos colacionadas aos autos 
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evidenciam que a parte autora estava descendo a rampa para acessar o 

avião, sem auxílio de um operador aeroportuário. É dever de um operador 

prestar assistência ao PNAE, nos casos de embarque e desembarque, 

conforme o inciso III, do art. 14 da Resolução da ANAC. No caso, não 

ocorreu qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa 

Reclamada, mas sim, a evidente falha, pelo fato de não ter disponibilizado 

um operador aéreo para prestar assistência, apesar da contratação do 

serviço pela parte autora. Dessa forma, incidindo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica existente entre as partes, 

a reclamada responde objetivamente pelos causado à autora em razão 

dos defeitos na prestação de serviço (art. 14, do CDC). Assim, não tendo 

a reclamada apresentado qualquer prova que pudesse desconstituir os 

fatos e provas apresentadas pela Reclamante (art. 373, II, do CPC), deve a 

Reclamada ser compelida a ressarcir a parte autora por danos morais em 

virtude dos transtornos ocasionados. Reconhecida a responsabilidade 

indenizatória da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto isso, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e faço para: CONDENAR a reclamada a pagar ao 

Reclamante a título de dano moral R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir desta decisão 

e juros a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito
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Processo Número: 1010090-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ALVES DAS NEVES (REQUERENTE)

LUTERO PONCE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA TERRA CYRINEU OAB - MT24378/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1010090-06.2019.811.0001 

Reclamante: LUTERO PONCE DE ARRUDA e ANA MARIA ALVES DAS 

NEVES Reclamada: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Sem 

preliminares, passo ao exame do mérito. Pleiteiam os Reclamantes 

indenização por danos morais, ao argumento de que o voo contratado 

RJ/GRU/CBA teve atraso superior a 04(quatro) horas, ocasionando uma 

demora inesperada para chegar a seu destino final. A Reclamada, em sua 

defesa, alega que houve pequeno atraso no voo e que este atraso 

ocorreu por necessidade de manutenção da aeronave, tendo oferecido 

suporte para que os Reclamantes chegassem ao seu destino final o mais 

breve possível. Ademais, assevera que o atraso foi ínfimo, não sendo 

capaz de gerar qualquer ofensa à honra, dignidade ou outro direito da 

personalidade do consumidor. Analisado o processo e os documentos a 

ele acostados, verifico que é incontroverso o atraso ocorrido na saída do 

voo do Rio de Janeiro/RJ, porém o mesmo foi inferior a quatro horas, 

tratando-se de um limite razoável, isto porque o embarque inicial estava 

previsto para as 09h50min e foi realizado às 11h00min. Destaco que a 

Reclamada reacomodou os autores em voo próprio, conforme determina a 

Resolução 141/2010 da ANAC em seu art. 3º, I, “a”. “Art. 3º Em caso de 

atraso no aeroporto de partida por mais de 4 (quatro) horas, o 

transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - 

a reacomodação: a) em voo próprio que ofereça serviço equivalente para 

o mesmo destino, na primeira oportunidade;” Via de regra, o atraso de voo, 

quando superior a 4 horas, gera a responsabilização da companhia aérea 

por dano moral, quando não prestado o atendimento necessário ao 

passageiro, devido o transtorno causado ao consumidor, o que neste 

caso não restou evidenciado. Além disso, embora os Reclamantes tenham 

chegado a seu destino final 2h20min depois do horário planejado, tal 

atraso não se mostra excessivo e inclusive não há qualquer prova de que 

este tenha sofrido qualquer prejuízo em decorrência desta demora. 

Ressalto também que os Reclamantes não juntaram nenhum documento 

que comprove que perdeu compromissos profissionais em razão do 

atraso no voo, ora em comento. Corroborando: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO INFERIOR A QUATRO HORAS. INCÔMODO DENTRO DO 

TOLERÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Alega a parte autora ter comprado passagem aérea, trecho Porto 

Alegre/Curitiba, para o dia 20 de setembro de 2012 às 16h45min. 

Assevera, contudo, que no dia da viagem o vôo atrasou e, por isso, 

perdeu sua consulta médica que era às 18h30min. 2. Deu-se o atraso em 

função da reestruturação na malha aérea, de acordo com a parte ré. 

Ressalta-se, no entanto, que a empresa não proporcionou à autora as 

devidas informações quanto ao problema que ensejou o atraso. O que 

configura rompimento com os pressupostos consumeiristas, uma vez que 

a empresa ré está sujeita à responsabilidade objetiva. 3. Todavia, haja 

vista a companhia aérea ter providenciado o embarque da autora dentro 

do prazo concebível, assim como o vôo se deu antes de transcorridas 

quatro horas de demora, não são configurados os danos morais, 

conforme precedentes das Turmas Recursais. 4. Ainda, mesmo que a 

empresa ré tenha responsabilidade pelo serviço ofertado, devendo por 

bem prestá-lo, a autora não se precaveu contra eventuais atrasos ao 

marcar a consulta médica em horário tão próximo ao do vôo, sendo 

responsável pelos prejuízos por ela suportados. 5. Por certo que atrasos, 

independentemente do transporte utilizado, geram frustrações e estresse, 

porém, para que sejam tidos como situações indenizáveis, é necessário 

que ultrapassem a esfera do mero dissabor cotidiano. 6. Sentença mantida 

por seus próprios fundamentos, fulcro art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582995, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

10/04/2014)”. Sendo assim, concluo que os Reclamantes não conseguiram 

demonstrar o abalo moral que alegam ter sofrido, não se desincumbindo, 

pois, do ônus probatório que lhe competia, (art. 373, I do CPC), motivo pelo 

qual a ação é de ser julgada improcedente. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pelos Reclamantes, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020680-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ANDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1020680-42.2019.811.0001 

Reclamante: MILTON ANDRADE JUNIOR Reclamado: TAM LINHAS AÉREAS 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Sem preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. Narra a parte autora que em Setembro de 2019 adquiriu passagem 

aérea da empresa Reclamada, com saída do aeroporto Galeão, Cidade do 

Rio de Janeiro/RJ, para o dia 24/10/2019, às 05h45min, com conexão no 

aeroporto de Congonhas, Cidade de São Paulo/ SP, com chegada ao 

aeroporto Marechal Rondon, Cidade de Cuiabá/MT, às 12h50min. Que ao 

chegar ao aeroporto do Galeão/RJ, às 04h55min, foi impedido de embarcar 

sem qualquer justificativa, motivo que levou a adquirir novas passagens 

aéreas para si e para a sua mãe que o acompanhava, as quais custaram 

o montante de R$ 2.681,70 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e 

setenta centavos). Em razão dos transtornos ocasionados pela empresa 

Reclamada, requer a condenação desta por danos materiais e morais. A 

Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, uma vez que a 

parte autora não cumpriu a determinação, que era de apresentar-se ao 

aeroporto com duas de antecedência, ou seja, antes do horário de partida 

do horário do voo contratado, bem como não respeitou o tempo mínimo 

para realizar o check-in que era de 30 (trinta) a 40(quarenta) minutos, 

pleiteando pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Incontroverso nos autos que o autor adquiriu passagens 

aéreas da reclamada com saída da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com 

destino a Cidade de Cuiabá/MT, para o dia 24/10/2019, com saídas às 

04h55min. A recomendação prevista no contrato de transporte aéreo 

firmado entre as partes prevê que que em se tratando de viagem nacional, 

é recomendável que o passageiro chegue no mínimo com 02 horas do 

horário de partida do voo, bem como, que o check-in, em se tratando de 

voo nacional encerra entre 30 e 40 minutos, sendo que em relação ao 

aeroporto do Galeão/Rio de Janeiro, o voo encerra 40 minutos antes da 

decolagem. No caso, não há como atribuir responsabilidade à empresa 

Reclamada, tendo em vista que o Reclamante não chegou ao aeroporto do 

Galeão/ RJ, 02 horas antes do horário previsto de partida de seu voo, 

tampouco realizou o check-in 40 minutos antes do horário previsto da 

decolagem, pois, como pode ser observado, o Reclamante chegou para 

realizar o check-in às 04h55min, ou seja, 30 (trinta) antes do horário de 

embarque. Desta feita, não tendo o Reclamante observado as 

recomendações da companhia aérea, não se configura a alegada falha na 

prestação do serviço da reclamada e, desse modo, a respectiva 

pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente, conforme o art. 

14,§3º, II, da Lei 8.078/90. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRESAS 

AÉREAS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO DOMÉSTICO POR 

ATRASO DO PASSAGEIRO. PERDA DE VOO POR CULPA EXCLUSIVA DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA 

AÉREA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE 

AUTORIZASSE O EMBARQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. os Desembargadores 

que integram a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso (TJPR 

- 1ª Turma Recursal - 0029440-42.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: 

Fernando Swain Ganem - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Kelly Sponholz - - J. 

26.10.2015)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. P. 

I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito 

deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016326-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA DE FIGUEIREDO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1016326-71.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA AUGUSTA FIGUEIREDO COSTA Reclamado: AZUL 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 

da Lei 9.099/95. Opino. Deixo de realizar o relatório, ante a faculdade que 

me concede a Lei nº 9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, eis que a matéria debatida reveste-se unicamente de 

direito, sendo desnecessária qualquer dilação probatória. Inexistindo 

preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. Narra a parte 

autora que contratou serviços da empresa Reclamada para o dia 

30/09/2019, com saída do aeroporto de Recife com destino ao aeroporto 

de Cuiabá. Que devido a sua idade, solicitou auxilio de cadeiras de rodas 

para se locomover, no entanto, quando do embarque fora informada que 

não haveria disponibilidade de funcionário para auxiliar na descida e na 

subida do embarque. Ainda, que a tentativa de sua filha em obter auxílio 

não surtiu efeito, de modo que fora obrigada a embarcar e utilizar o 

equipamento de “ascenso” e “descenso”, sem a ajuda de um funcionário. 

Assim, em razão do ocorrido, requer seja a empresa Reclamada compelida 

a pagar pelos transtornos ocasionados. A Empresa Reclamada, em 

defesa, não nega a contratação de seus serviços pela parte autora, no 

entanto, assevera que a parte autora não quis aguardar a descida dos 

demais clientes, vez que para o desembarque de passageiros que 

necessitam de auxílio, conforme prevê o art. 18 da Resolução da ANAC, 

ressaltando, por fim, que tal fato não é capaz de ensejar a sua 

condenação por danos morais. As partes encontram-se caracterizadas 

de acordo com os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Da 

análise das alegações e documentos que instruem o processo, verifica-se 

incontroversa a contratação dos serviços de transporte aéreo pela parte 

autora da empresa Reclamada para o dia 30/09/2019, com saída do 

aeroporto de Recife com destino a Cuiabá. Contando autora com 82 

(oitenta e dois) anos, não há duvidas de que merecia atendimento 

especial, vez que se enquadra como passageiros com necessidade e de 

assistência especial (PNAE) ao transporte público, de acordo com o que 

prevê a Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013 da ANAC. Prevê a 

resolução 280, de 11/07/2013, da ANAC, em seu art.17 que “o operador 

aéreo deve realizar o embarque do PNAE prioritariamente em relação a 

todos os demais passageiros”. As fotos colacionadas aos autos 

evidenciam que a parte autora estava descendo a rampa para acessar o 

avião, sem auxílio de um operador aeroportuário. É dever de um operador 

prestar assistência ao PNAE, nos casos de embarque e desembarque, 

conforme o inciso III, do art. 14 da Resolução da ANAC. No caso, não 

ocorreu qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade da empresa 

Reclamada, mas sim, a evidente falha, pelo fato de não ter disponibilizado 

um operador aéreo para prestar assistência, apesar da contratação do 

serviço pela parte autora. Dessa forma, incidindo as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica existente entre as partes, 

a reclamada responde objetivamente pelos causado à autora em razão 

dos defeitos na prestação de serviço (art. 14, do CDC). Assim, não tendo 

a reclamada apresentado qualquer prova que pudesse desconstituir os 

fatos e provas apresentadas pela Reclamante (art. 373, II, do CPC), deve a 

Reclamada ser compelida a ressarcir a parte autora por danos morais em 
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virtude dos transtornos ocasionados. Reconhecida a responsabilidade 

indenizatória da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto isso, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente AÇÃO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e faço para: CONDENAR a reclamada a pagar ao 

Reclamante a título de dano moral R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir desta decisão 

e juros a partir da citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que 

não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. P. I. C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de 

Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga. SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018242-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GREGORIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº: 1018242-43.2019.811.0001 

Reclamante: MARIA GREGÓRIO DE SOUZA Reclamado: AMERICAN 

AIRLINES INC. S E N T E N Ç A OPINO pela Homologação do acordo firmado 

pelas partes neste processo – id. 28765467, para que surta os efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO pela extinção do processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. 

Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, arquivem-se 

imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais anotações 

necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento em face de 

pedido de execução. P. I. C. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos 

no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022157-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON BRUNO PIRES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1022157-03.2019.811.0001 

Reclamante: MAICON BRUNO PIRES GARCIA Reclamado: GOL LINHAS 

AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Acolho o pedido de retificação do polo passivo, 

passando a constar a empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A. Sr. Gestor, 

proceda a retificação do polo passivo. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Sem preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. O cerne da presente ação 

consiste em analisar a existência de falha na prestação de serviço da 

empresa Reclamada, haja vista a alegação da parte autora de que o voo 

contratado da empresa reclamada previsto para o dia 13/12/2019, com 

saída da Cidade do Rio de Janeiro/RJ com destino a Cidade de Cuiabá/MT 

sofreu atraso de 06(horas) causando-lhe transtornos. A Reclamada, em 

contestação, alega inexistência de ato ilícito, uma vez que o atraso 

noticiado ocorreu devido ao tráfego aéreo, sendo tomadas todas as 

providências no sentido de acomodar os passageiros no próximo, 

pleiteando ao final a improcedência da ação. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim 

estabelece,l i t teris:  “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época que foi fornecido.” Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se queo fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.(gn). In casu, restou incontroverso nos autos o 

atraso do voo contratado pelo Reclamante da empresa Reclamada sofreu 

atraso, fazendo com que o mesmo chegasse a destino final com 06(seis) 

horas de atraso. O voo que estava previsto para chegar às 16h40min, no 

dia 13/12/2019, chegou somente às 21h55min. Além disso, oportuno 

destacar, que o caso fortuito, se houve, não restou evidenciado nos 

autos. Frise-se, ainda, ser inegável a relevância e observância de 

determinados aspectos dentro de um contrato de viagem aérea, entre eles 

destaca-se a fixação de data de embarque, horários e itinerários, eis que 

normalmente o passageiro, programa suas atividades de acordo com tais 

dados. Portanto, tenho como configurada a falha na prestação do serviço, 

daí evidenciados os danos morais diante dos transtornos ocasionados à 

parte autora. E como assentado na jurisprudência pátria, não há em que 

se falar em prova do dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a 

dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. O dano moral, 

portanto, é evidente, posto que a demandante programou toda a sua 

viagem sob a orientação do contrato firmado com a companhia aérea, mas 

se viu frustrada em seus planos, devendo, portanto, a empresa ser 

penalizada, até mesmo com a finalidade de se evitarem futuros dissabores 

envolvendo outros clientes. Reconhecida a responsabilidade indenizatória 

da empresa Reclamada, resta nesse momento fixar o “quantum” da 

indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos 

orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu 

arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da 

razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual mostra-se 
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adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Posto isso, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a 

empresa Reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais 

sofridos pelo autor no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse 

valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, 

conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 

161, § 1.º, do CTN), devendo a correção monetária e os juros moratórios 

incidirem a partir da prolação da sentença. Sem custas ou honorários, 

nesta fase, inexistente litigância de má-fé. P. I. C. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Cristiany Roberta 

Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborada 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015774-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INGRYD NASCIMENTO AKERLEY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYD NASCIMENTO AKERLEY OAB - MT13871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1015774-09.2019.811.0001 

Reclamante: INGRYD NASCIMENTO AKERLEY Reclamado: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Quanto a preliminar de conexão, 

cabe dizer que a hipótese de conexão é facultativa, cabendo ao juiz, nas 

circunstâncias, verificando a viabilidade, conveniência da medida e a 

ausência de prejuízo às partes, optar pela reunião, ou não, dos 

processos. No caso dos autos, ainda que a Reclamada diga a existência 

de outra ação, no entanto, a reunião de processos por conexão somente 

deve ser levada a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem 

proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as 

mesmas partes, fato não demonstrado nos autos. Ultrapassada a 

preliminar, passo ao exame do mérito. Passo ao exame do mérito. Releva 

mencionar inicialmente que, conforme decidido em Repercussão Geral pelo 

STF, no julgamento do RE 636331/RJ, as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nos 

termos do art. 178, da Constituição da República, ficando ressalvada a 

reparação por danos morais, a qual não é abrangida. Assim, o caso em 

análise deverá ser submetido às Convenções mencionadas, apenas 

quanto os danos materiais, prevalecendo o CDC no que se refere aos 

danos morais. No caso em comento, narra a parte autora que o voo 

contratado da empresa Reclamada que sairia de Milão no dia 02/07/2019 

sofreu atraso e ocasionou na perda do voo de conexão e de voo 

contratado de outras companhias aéreas. Que em razão do ocorrido, teve 

que pernoitar na Cidade de Lisboa, pois o novo voo só sairia no dia 

seguinte 03/07/2019, bem como teve que adquirir nova passagem aérea 

da Cidade de Guarulhos/SP com destino a Cidade de Cuiabá/MT. Por fim, 

atribuiu responsabilidade pelo ocorrido à empresa Reclamada, requerendo 

ao final a condenação da empresa Reclamada por danos materiais e 

morais. A Reclamada, em defesa, alega inexistência de ato ilícito, vez que 

o voo que sairia de Milão a Lisboa sofreu atraso de 64 (sessenta e quatro) 

minutos por ordem do controle de tráfego aéreo que não autorizou a 

decolagem no horário previsto. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Incontroverso nos autos que o 

voo contrato pela parte autora previsto para sair de Milão sofreu atraso e 

ocasionou a perda da conexão e demais voo contratados de outras 

companhias aéreas. A ausência de permissão de decolagem pela torre de 

controle de tráfego configura risco inerente à atividade empresarial de 

transporte aéreo, caracterizando fortuito interno, que não tem o condão de 

afastar o dever de indenizar. O atraso no voo acarretou a perda dos voos 

contratados e ainda prejuízo à autora que teve que adquirir novos bilhetes 

aéreos com saída de São Paulo com destino a Cidade de Cuiabá. E como 

assentado na jurisprudência pátria, não há em que se falar em prova do 

dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, 

sentimentos íntimos que o ensejam. O dano moral, portanto, é evidente, 

posto que a Reclamante programou toda a sua viagem sob a orientação do 

contrato firmado com a companhia aérea, mas se viu frustrada em seus 

planos, devendo, portanto, a empresa ser penalizada, até mesmo com a 

finalidade de se evitarem futuros dissabores envolvendo outros clientes. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Reclamada, 

resta nesse momento fixar o “quantum” da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao 

grande potencial econômico da Reclamada e objetivando que esta 

aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem 

fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o 

qual mostra-se adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. No que 

tange ao pedido de dano material, deve ser aplicada a Convenção de 

Montreal, em caso de dano causado por atraso no voo. A 

responsabilidade da Companhia Aérea se limita a 4.150 Direitos Especiais 

de Saque por passageiro (art. 22, I, da Convenção de Montreal). 4.150 

Direitos Especiais de Saque equivalem a R$ 18.717,08 (dezoito mil 

setecentos e dezessete reais e oito centavos), sendo este o limite total de 

indenização em caso de atraso no voo. Assim, tendo a parte autora 

comprovado nos autos que devido ao atraso teve que adquirir nova 

passagem aérea, totalizando o montante de R$ 2.060,58 (dois mil sessenta 

reais e cinquenta e oito centavos), e que este não ultrapassa o previsto 

na Convenção de Montreal, tenho por procedente o referido pedido. Posto 

isso, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

o faço para: CONDENAR a reclamada a ressarcir a parte autora, a título de 

dano material, o valor de R$ 2.060,58 (dois mil sessenta reais e cinquenta 

e oito centavos), com juros e correção a partir da data do desembolso; 

CONDENAR a empresa Reclamada a pagar a parte autora, a título de dano 

moral, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a 

partir desta decisão a ser homologada e juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. P. I. 

C. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Cristiany Roberta Conceição Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017628-38.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDIDOS ONLINE EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (REQUERIDO)
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QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017628-38.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PEDIDOS ONLINE EIRELI REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA, QUALITEC CLIMATIZACAO LTDA - ME, FRIOVIX COMERCIO 

DE REFRIGERACAO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DA JUSTIÇA GRATUITA O artigo 54 da Lei nº 

9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado especial, em primeiro grau 

de jurisdição, ao passo que eventual peculiaridade sobre condições de 

arcar com custas e despesas, deverá ser formulada em segunda 

instância, caso haja interposição de recurso. DA REVELIA DA RÉ 

QUALITEC CLIMATIZAÇÃO LTDA ME A parte ré QUALITEC, devidamente 

citada/intimada para comparecer à audiência de conciliação (Documento 

de ID nº 28039198), não o fez, sequer justificou sua ausência, consoante 

se depreende da ata de ID nº 28483395. Ressalta-se que o artigo 20 da lei 

nº 9.099/95 estabelece que o não comparecimento do demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, culmina 

na reputação da veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. Sob esse contexto, OPINO por 

reconhecer a revelia da parte Ré QUALITEC CLIMATIZAÇÃO LTDA ME e 

por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. Contudo, 

tendo as demais rés apresentado defesas tempestivas, passo à análise 

das mesmas. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

RÉ FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA Observo que a Ré 

FRIOVIX suscitou a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não possui 

qualquer relação com o defeito apresentado no produto, bem como que é 

a fabricante quem deve responder pelos defeitos narrados na inicial. No 

entanto, o artigo 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade 

solidária de todos os que participam da suposta ofensa. Ademais, a Ré, 

como participante da cadeia de consumo, deve responder pela qualidade 

dos produtos que disponibiliza no mercado de consumo, até porque, 

certamente, aufere lucro com a venda, razão pela qual OPINO por 

REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré. DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A ré LG ELETRONICS DO BRASIL 

LTDA, por sua vez, argui ser a parte autora carecedora de ação por 

ausência de interesse processual, uma vez que não teria oportunizado à 

fabricante a oportunidade de sanar o vício do produto, uma vez que não 

levou o produto até a assistência técnica mais uma vez a fim de que o 

vício pudesse ser reparado. Contudo, os e-mails trocados entre autor e ré 

(ID nº 26351076, 26351073, 26351070, 26351068, 26351067, 26351064) 

demonstram que o autor tentou disponibilizar às empresas a oportunidade 

do conserto desde o início do mês de agosto de 2018, sendo que no dia 

24/09/2018 enviou e-mail à ré LG informando que a assistência lhe negou 

a realização do conserto em razão de suposta má instalação do produto. 

Os e-mails não foram impugnados pelas rés. Sendo assim, não merece 

prosperar a alegação de que o autor não oportunizou o reparo no produto, 

motivo pelo qual OPINO por REJEITAR a preliminar de falta de interesse de 

agir suscitada pela ré. DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Tem-se que a Ré 

LG suscitou, ainda, a necessidade de prova pericial no aparelho de ar 

condicionado objeto da controvérsia, o que afastaria a competência do 

juizado especial. Nesse peculiar, entendo que as provas juntadas aos 

autos, em concurso com as alegações das partes, são suficientes para a 

solução da controvérsia. Ademais, a existência do defeito em si é fato 

incontroverso entre as partes. Por estas razões, OPINO por REJEITAR a 

preliminar de incompetência do juizado, por não entender que a prova 

pericial seja imprescindível para a formação do convencimento motivado 

do artigo 371 do CPC. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA 

Observo, ainda, que a Ré FRIOVIX suscitou a decadência do direito da 

autora, uma vez que o prazo decadencial para que ela reclamasse pelos 

vícios ocultos seria de 90 dias. Entretanto, conforme informou o autor na 

inicial, o vício do produto apareceu dentro do período de garantia do 

mesmo, não tendo as rés se insurgido também com relação a tal assertiva. 

Assim não há que se falar em decadência do direito da parte autora, 

motivo pelo qual OPINO por AFASTAR a prejudicial de mérito da 

decadência arguida na defesa. DA ANÁLISE DO MÉRITO – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE Da análise dos autos verifico que o processo se 

encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de 

outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC. 

Aliado a isso, verifico que as partes, ao serem indagadas (Audiência de ID 

nº 28483395) sobre a produção de outras provas ou a necessidade de 

designação de audiência de instrução e julgamento, reportaram-se às 

contestações e impugnação. Outrossim, “(...) a produção probatória se 

destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a 

produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a 

formação de sua convicção(...)”(TJ-BA - APL: 05598098420168050001, 

Relator: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: 02/10/2018), razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

do mérito, conforme o art. 355, I do CPC. Oportunizada a conciliação 

(Audiência de ID nº 28483395), as partes compareceram à solenidade, 

porém, optaram em prosseguir com a demanda. DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No caso, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive com relação à inversão do ônus da prova, o que 

OPINO por DEFERIR nesta oportunidade, consoante preconizado no artigo 

6º, VIII do CDC. DA RESPONSABILIDADE CIVIL A autora alega que adquiriu 

da Ré FRIOVIX, em 29/12/2018, um aparelho de ar condicionado de 

fabricação da ré LG, pelo valor de R$ 3.498,88, e que em julho de 2019, 

dentro do período de garantia do produto, o mesmo apresentou defeito. 

Sustenta e comprova ter entrado em contato com as rés acima 

mencionadas, bem como a assistência técnica e também ré QUALITEC, em 

diversas ocasiões, sendo que as rés garantiram a realização do reparo no 

produto, o que não foi feito, pois em uma das oportunidades em que os 

técnicos estiveram em seu estabelecimento, verificaram que a ré LG 

enviou a peça equivocada para conserto e, após longa espera, em 

24/09/2019, obteve a resposta de que o reparo não seria realizado em 

razão de má instalação do produto. Assim, requer a devolução em dobro 

do valor pago pelo bem, além de indenização por danos morais. Em defesa 

tempestiva, a Ré FRIOVIX defende a ausência de responsabilidade pelos 

problemas enfrentados pela autora, tese já superada por ocasião da 

análise da preliminar e ilegitimidade passiva acima decidida. A ré LG 

ELETRONICS DO BRASIL LTDA alegou que a parte autora não comprovou 

a existência de vício no produto após a realização do primeiro reparo, 

pugnando pela improcedência da ação, o que não prospera, já que a parte 

autora alegou na inicial que o produto jamais foi reparado, conforme acima 

já explanado. Além disso, como também já explanado quando da análise 

da preliminar de falta de interesse de agir, a parte autora comprovou que o 

defeito no produto ocorreu em julho de 2019, sendo que até o dia 

24/09/2019 não obteve o reparo do mesmo pelas rés, fatos estes não 

impugnados pelas demandadas. Logo, não há que se falar em um primeiro 

reparo, haja vista que este não restou comprovado nos autos. Pois bem. 

Incumbe às Reclamadas, na qualidade de fornecedoras de serviços e 

produtos, provar a veracidade de seus argumentos alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas se 

configuram em fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Neste diapasão, pelo que foi exposto acima, as rés não comprovaram 

qualquer causa excludente de responsabilidade pelo vício do produto, já 

que não restaram comprovados os fatos modificativos do direito autoral 

suscitados nas defesas. Seja em razão dos fatos alegados, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, caberia às rés comprovar que, após 

a autora ter levado solicitado da assistência técnica o reparo do bem 

adquirido, o produto lhe foi devolvido sem a existência de defeito, ônus do 

qual, entretanto, não se desincumbiram, uma vez que as rés não 

apresentaram nos autos qualquer documentação e comprovação acerca 

do primeiro conserto supostamente realizado. Logo, resta clara a 

responsabilidade civil das rés para os fatos, cometendo ato ilícito, nos 

termos do artigo 186 do C.C., quando comercializaram produto que 

apresentou defeito dentro do prazo de garantia e sequer atenderam a 

parte consumidora de forma adequada, violando, assim, os seus direitos 

basilares preconizados no artigo 6º do CDC, o que faz surgir o nexo 

causal, ou seja, “o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a 

conduta e o resultado.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 71.) E deve-se 

considerar que, nesses casos, a responsabilidade das empresas Rés é 

objetiva, independente de culpa. Estabelecidos o ilícito e a 

responsabilidade das Rés, cumpre-nos analisar os fatos sob a esfera dos 

danos materiais e morais. No que tange aos danos materiais, ou seja, 
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aqueles “consistentes em prejuízos de ordem econômica suportadas pelo 

ofendido” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 12 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. p. 747.), restou claro nos autos que a parte 

Autora sofreu prejuízo com a falta de qualidade do produto, o que 

impossibilitou o seu uso. Ora, se o produto adquirido não pôde ser utilizado 

ante a apresentação de defeito, sem que a Ré lograsse êxito em atender 

ao reparo eficiente, é imprescindível a restituição do valor pago pela 

consumidora. Contudo, o valor a ser ressarcido assim deve ser feito de 

forma simples e não dobrada, pois não se tratou de cobrança indevida a 

fim de ensejar a reparação em dobro, mas de defeito de produto. 

Consequentemente, OPINO por CONDENAR as Rés solidariamente a 

reparar o dano de ordem material sofrido pela Autora, na devolução do 

valor pago pelo produto avariado, ou seja, no valor de R$ 3.498,88 (três 

mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos). Sob os 

danos materiais deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (18/12/2019) e correção monetária (INPC), a partir da aquisição 

(29/12/2018). E, analisando o pleito pela reparação de danos morais, o 

mesmo não é cabível no caso em apreço por se tratar a parte autora de 

pessoa jurídica, que não comprovou qualquer ofensa à sua imagem capaz 

de dar ensejo à pretendida reparação moral, motivo pelo qual OPINO por 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido. PEDIDO CONTRAPOSTO A ré LG 

ELETRONICS DO BRASIL LTDA pleiteia em sua contestação (ID nº 

28428259) a transferência de propriedade do aparelho para si, caso a 

demanda seja julgada procedente. A fim de se evitar o enriquecimento 

ilícito da parte autora, já que ela está sendo ressarcida pelo valor pago, 

OPINO por deferir o pedido supra, sendo que as rés terão o prazo de 30 

dias, contados do trânsito em julgado da presente, para retirar o aparelho 

de ar condicionado objeto da presente ação na sede da autora, sob pena 

de preclusão. A parte autora deve disponibilizar às rés o aparelho, sob 

pena da obrigação ser convertida em perdas e danos no valor atualizado 

do bem. DISPOSITIVO Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar 

as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes: 1. 

OPINO por reconhecer a revelia da parte Ré QUALITEC CLIMATIZAÇÃO 

LTDA ME e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC. 

2. OPINO por REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de 

interesse processual e incompetência do juizado arguidas pelas rés. 3. 

OPINO por AFASTAR a prejudicial de mérito da decadência arguida pela ré 

FRIOVIX. 4. No MÉRITO, OPINO por reconhecer a relação de consumo, 

consoante artigos 2º e 3º do CDC, e por aplicar ao caso os ditames 

contidos legislação de consumo, inclusive com relação ao ônus da prova, 

cuja inversão OPINO por deferir nesta oportunidade, em favor da Autora, 

nos termos do artigo 6º, VIII. 5. OPINO por CONDENAR solidariamente as 

Rés, nos termos do artigo 487, I do CPC, a reparar o dano de ordem 

material sofrido pela Autora, R$ 3.498,88 (três mil, quatrocentos e noventa 

e oito reais e oitenta e oito centavos). Sob os danos materiais deverão 

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (18/12/2019) 

e correção monetária (INPC), a partir da aquisição (29/12/2018). 6. OPINO, 

ainda, por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. 7. Por fim, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto 

de transferência de propriedade do aparelho de ar condicionado objeto do 

litígio às rés, devendo a autora disponibilizar lhes o bem, sob pena da 

obrigação ser convertida em perdas e danos, sendo que as rés terão o 

prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado da presente, para retirar 

o produto na sede da autora, sob pena de preclusão. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do 2º Juizado, para apreciação e homologação, de acordo com o 

artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, através de 

seus patronos. João Manoel Pasqual Ferrari Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95 e art. 8º, § único da LC nº 270/07-MT. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009741-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009741-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDO 

GONCALVES MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KAREN 

LARISSA FURLANETTO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009749-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009749-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIAS VIANA DA 

CUNHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009753-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEY SOLAGE BARANHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009753-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEY SOLAGE 

BARANHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLY MAYARA DA 

PENHA NOVAIS ASSUNCAO POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009762-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANNE NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELE LOPES DA COSTA OAB - MT27218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009762-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANNE 

NAYARA TEIXEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GRACIELE LOPES DA COSTA POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 
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15/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009770-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZA FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009770-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIZA 

FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: IVANILDO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009780-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MARIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009780-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA MARIA 

FERREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009787-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009787-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA 

MARTINS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISSANDRA 

MARIAMA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009787-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009788-40.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO HENRIQUE 

MOREIRA MARTINS DE BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS 

AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009805-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009805-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA FLAVIA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009808-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYMAR KIYOMI ONO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA MAYUMI CARDOSO OAB - MT25952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009808-31.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCYMAR 

KIYOMI ONO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LETICIA MAYUMI 

CARDOSO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009816-08.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009816-08.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA 

CRISTINA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: STEFANO 

ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR POLO PASSIVO: 

BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009819-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009819-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANGELA MARTA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AMIZAEL JOSE CANDIDO 

POLO PASSIVO: ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009831-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RODRIGUES TAMAROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009831-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO 

RODRIGUES TAMAROSSI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009836-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DE JESUS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009836-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILAS DE JESUS 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009848-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILDA GUILHERME MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009848-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDINILDA 

GUILHERME MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009862-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE CLISSIAN DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY OAB - MT21241-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1009862-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEIDE CLISSIAN 

DA SILVA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTORIA CAROLINE 

GOMES DE GODOY POLO PASSIVO: DESKTOP - SIGMANET 

COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009882-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009882-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA DE 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ 

GOMES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009883-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009883-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEANDRO 

ALVES MARTINS JACARANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009892-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA APARECIDA MONTILHA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009892-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO SOARES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AUGUSTO CESAR 

CARVALHO FRUTUOSO POLO PASSIVO: LETICIA APARECIDA MONTILHA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009914-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO FRANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009914-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEFFERSON 

APARECIDO FRANCHINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

MAMEDE LIMA PARREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009717-38.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA PAULA DE MORAES BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009717-38.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELIZANDRA PAULA DE MORAES BASTOS REQUERIDO: 

IUNI EDUCACIONAL S/A. Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o documento de dilação do prazo 

do financiamento estudantil/FIES de forma integral e legível, sob pena de 

indeferimento da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009883-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009883-70.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I- Emende a parte 

Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as 

faturas contestadas de forma integral e legível, sob pena de indeferimento 

da antecipação postulada. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009930-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009930-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEY PEREIRA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE CRISTINA OGLIARI, 

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009943-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009943-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EVANILDA 

PEREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009732-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AMARAL DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009732-07.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CLAUDIO AMARAL DE SOUZA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. I 

- Emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único 

do CPC), a fim de digitalizar histórico de pagamento/consumo emitido 

através do site da Reclamada, sob pena de indeferimento da antecipação 

de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos 

na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009947-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)
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PROCESSO n. 1009947-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAIANE 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO REICHE, 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009950-35.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009950-35.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIEGO PEREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009741-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LARISSA FURLANETTO OAB - MT25033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009741-66.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GERALDO GONCALVES MENDES REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Visto. I - Emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

321, parágrafo único do CPC), a fim de digitalizar histórico de 

pagamento/consumo emitido através do site da Reclamada, sob pena de 

indeferimento da antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009447-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILIETE YUNG OAB - MT16371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009447-14.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ARR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. I- Emende a parte Reclamante a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando documentação que demonstre sua condição Empresarial, de 

forma legível e atualizada, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do 

CPC). - Certidão da JUCEMAT ou, se for o caso, certidão de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1º, da 

Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio – DNRC); - Aos não optantes pelo Simples Nacional, 

a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos 

do art. 3º, da LC nº 123/06; - Certidão atualizada de inscrição no cadastro 

nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda; - Contrato 

Social atualizado; - Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio 

representante, conforme o caso. Nesse sentido: “Enunciado 135/FONAJE: 

O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos 

juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária 

atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da 

demanda.” II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem 

conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - 

II

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009966-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009966-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ISABELLA FANINI 

FRANKLIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABELLA FANINI 

FRANKLIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MAYUMI SAWAMURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT21169/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLUS LTDA - ME (REU)

WSM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

 

Intimo a parte autora para apresentar endereço completo e correto (cep, 

nº ), no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005814-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - 

ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

robson luiz cristalino (TESTEMUNHA)

BRUNA EMELLY MENON (TESTEMUNHA)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009983-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM TAQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009983-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARMEM 

TAQUES DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009987-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009987-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDEZON 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENILDO 

NEVES DE SOUZA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022096-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO TAKASE OAB - MT0011640A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: AZUL 

LINHAS AEREAS Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON, RUA 

JOÃO PONCE DE ARRUDA, S/N, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-900 Senhor(a) AZUL LINHAS AEREAS: A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerida, do inteiro teor da r. sentença, vinculada disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1022096-45.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

OLANIR NOGUEIRA PARANAGUA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CARLOS ALBERTO TAKASE REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) MARIA 

PAULINA DA COSTA GALESSO Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009819-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009819-60.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANGELA MARTA DE JESUS REQUERIDO: ITAMAR 

FRANCISCO DE CARVALHO Visto. I- Emende a parte Reclamante a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único do CPC), 

apresentando comprovante atualizado de endereço em seu nome ou, se 

declinado em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa 

do endereço declinado, sob pena de seu indeferimento (art. 330 do CPC). 

II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação voltem conclusos na pasta 

de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009996-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009996-24.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDEZON 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENILDO 

NEVES DE SOUZA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009999-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009999-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATAN DE 

OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010003-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA FIGUEIREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010003-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIMARA 

FIGUEIREDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010014-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CAIAPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO VERAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GIOVANA GOLIN OAB - 628.380.169-20 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1010014-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

EDIFICIO CAIAPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSEIAS LUIZ 

FERREIRA POLO PASSIVO: RODRIGO RIBEIRO VERAO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009372-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RANSLEY VINICIUS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE , na pessoa de seu advogado para comparecer a Audiência de 

Conciliação em Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

19/03/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010026-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO GOMES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT6347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010026-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURINDO 

GOMES DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010027-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA INOUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010027-44.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PEREIRA INOUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LINDOLFO MACEDO 

DE CASTRO, JULIANA MACEDO FOLES POLO PASSIVO: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021666-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE SILVA TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO OAB - MT13948-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO 

DE HOSPEDAGEM LTDA. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

25/03/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010037-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010037-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

MARTINS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON LUIZ DE 
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FRANCA DIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1062331-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1062331-31.2019.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: CRISTYANE MARIA DE SOUZA FARIAS TESTEMUNHA: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. I - 

No caso, a parte Reclamante noticia que realizou parcelamento de débito 

decorrente de inspeção supostamente realizada pela Reclamada, contudo, 

apresentou as faturas de Recuperação de Consumo de forma ilegível. 

Deste modo, emende a parte Reclamante a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 321, parágrafo único do CPC), apresentando as referidas 

faturas, de forma integral e legível, sob pena de indeferimento da 

antecipação de tutela. II- Vencido o prazo, com ou sem manifestação 

voltem conclusos na pasta de urgência. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que a AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO do JUIZADO DESIGNADA PARA 

18/11/2019 15:00 será mantida. Certifico, ainda, que a citação será 

novamente enviada no endereço de ID 2403777.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA CRUZ (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado para comparecer a 

Audiência de Conciliação em Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

23/07/2020 Hora: 08:30 , Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010060-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE ALMEIDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010060-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANE 

ALMEIDA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE DIAS DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010068-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010068-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONETE GOMES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010071-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010071-63.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LEONETE GOMES 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAMEDE LIMA 

PARREIRA POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010075-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL FELIPE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO REIS (REU)

 

PROCESSO n. 1010075-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAUL FELIPE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIONAY LOPES FIGUEIREDO, 

DANIELLA GONCALVES FERREIRA, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO 

POLO PASSIVO: ALEX SANDRO REIS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010113-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DARLONE CASTRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010113-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KELVIN 

DARLONE CASTRO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010114-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA PREZA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010114-97.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZINETE MARIA 

PREZA REGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUCIEL FERREIRA 

MIRANDA POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010120-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MORETO DE ALMEIDA 27628728987 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAMOS DE FARIA OAB - MT27077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (REU)

 

PROCESSO n. 1010120-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

MORETO DE ALMEIDA 27628728987 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RAMOS DE FARIA POLO PASSIVO: PAMELA BERTAO 

PALHARINI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

3ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010127-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE KEYTH CRUZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010127-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAKELINE KEYTH 

CRUZ DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052868-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMELICE SANTANA OAB - MT22940/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO JOAQUIM SANTANA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052868-65.2019.8.11.0041. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTO ANTONIO EXECUTADO: 

JUSTINO JOAQUIM SANTANA NETO Visto. I- Intime-se a parte Exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, para apresentar 

demonstrativo de débito com o nome da parte, sob pena de indeferimento 

(art. 924, I, do CPC). II- Vencido o prazo, conclusos. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010642-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

TASSIANA ABUD CHAUD OAB - MT0009377 (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID nº 

29780250, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011450-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ASSIS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011450-73.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE EXECUTADO: 

GLAUCO ASSIS DOS SANTOS Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. Em se tratando de execução de taxa 

condominial, nos termos dos artigos 318 c.c. 323 c.c. 771, todos do CPC, 

incluem-se as parcelas vincendas, no curso da demanda. O(s) 

Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de bens 

penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) a 

indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, com 

depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) 

parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio 

será interpretado como concordância, na primeira hipótese. Havendo 
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concordância da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe a Secretaria 

audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), oportunidade em 

que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer embargos por escrito 

ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) parte(s) Credora(s), 

voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD FIRMINO FARES DA SILVA OAB - MT26338-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001370-16.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: EXATUS CONTABILIDADE S/S LTDA - ME EXECUTADO: 

PRIME CONSTRUCOES LTDA Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), 

por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou apresentar bens à 

penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as advertências do artigo 774, do 

CPC. O(s) Devedor(es) não sendo encontrado(s) e/ou na inexistência de 

bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) parte(s) Credora(s) a promover(em) 

a indicação do necessário no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). No caso de citação positiva e 

de não pagamento com ausência de justificativa, tendo em vista o 

descumprimento do disposto no art. 774, V, do CPC, reconheço a prá-tica 

de ato atentatório à dignidade da justiça e imponho a multa no patamar de 

20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado do débito em execução, 

que reverterá em favor da(s) parte(s) Exequente(s). Do contrário, 

havendo depósito/indicação de bens à penhora ou justificativa, 

manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo de 5 (cinco) dias, 

advertindo que, o silêncio será interpretado como concordância na 

primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), desde logo designe 

a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), 

oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) oferecer 

embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens pela(s) 

parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012572-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA PELEGRINI MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012572-24.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

GABRIELA PELEGRINI MAGALHAES Visto. Cite(m)-se a(s) parte(s) 

Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o valor do débito, ou 

apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, com as 

advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

V.A.C. RIBEIRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA CONTATO RIBEIRO OAB - 027.007.138-50 

(REPRESENTANTE)

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT24799-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONISON FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020945-44.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: V.A.C. RIBEIRO - ME REPRESENTANTE: VILMA APARECIDA 

CONTATO RIBEIRO EXECUTADO: DONISON FRANCISCO DA SILVA Visto. 

Cite(m)-se a(s) parte(s) Executada(s), por Carta A. R., para pagar(em) o 

valor do débito, ou apresentar bens à penhora, no prazo de 3 (três) dias, 

com as advertências do artigo 774, do CPC. O(s) Devedor(es) não sendo 

encontrado(s) e/ou na inexistência de bens penhoráveis, intime(m)-se a(s) 

parte(s) Credora(s) a promover(em) a indicação do necessário no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento (Art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 

No caso de citação positiva e de não pagamento com ausência de 

justificativa, tendo em vista o descumprimento do disposto no art. 774, V, 

do CPC, reconheço a prá-tica de ato atentatório à dignidade da justiça e 

imponho a multa no patamar de 20% (vinte por cento), sobre o valor 

atualizado do débito em execução, que reverterá em favor da(s) parte(s) 

Exequente(s). Do contrário, havendo depósito/indicação de bens à 

penhora ou justificativa, manifeste(m) a(s) parte(s) Credora(s) no prazo 

de 5 (cinco) dias, advertindo que, o silêncio será interpretado como 

concordância na primeira hipótese. Havendo da(s) parte(s) Credora(s), 

desde logo designe a Secretaria audiência de conciliação (art. 53, §1º, da 

Lei 9.099/95), oportunidade em que a(s) parte(s) Executada(s) poderá(ão) 

oferecer embargos por escrito ou oralmente. Ocorrendo recusa de bens 

pela(s) parte(s) Credora(s), voltem conclusos. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010139-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010139-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VAGNER FARIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA CRUZ (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA: Conciliação juizado Sala: 3ª JEC 

Data: 23/07/2020 Hora: 08:30 - LOCAL: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL- Rua: Tenente Alcides Duarte de Souza nº 275 - 

Bairro Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007467-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE LIGIA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZIELLEN SOARES E SILVA OAB - MT16522/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007467-32.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LILIANE LIGIA AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO, 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II Visto. A possibilidade de antecipação de tutela 

cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no 

art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. 

Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, bem como, do justificado receio de ineficácia do provimento final 

que, no caso, não se encontram presentes. No caso, a parte Reclamante 

noticia que realizou uma negociação de débito junto à Reclamada e que 

nos termos ficou convencionada que a partir da primeira parcela de 

pagamento seria efetivado a baixa da negativação nos órgãos de 

proteção de crédito, o que não ocorreu. Em antecipação de tutela pugna 

pela exclusão da negativação do débito, em tese, negociado. Contudo, o 

acordo trazido pela Reclamante estipula valores diversos dos 

discriminados nos boletos, bem como, as datas de negociação, não sendo 

possível em análise sumária extrair com segurança eventual abuso, o que 

torna imprescindível a oitiva da parte contrária em sede de instrução 

processual. Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

obrigação processual da parte Reclamante. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009914-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO FRANCHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009914-90.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JEFFERSON APARECIDO FRANCHINI REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. A possibilidade de 

antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos 

limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, 

do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, aparentemente, consubstanciado na prova inicialmente 

trazida onde demonstra a parte Reclamante que é locatária do imóvel onde 

instalada a UC nº 6/333692-2 (rua quatro, nº 16, quadra 05, bairro Jardim 

Comodoro – Cuiabá-MT), o contrato de locação com a proprietária (período 

de 10/01/20 a 09/01/2021) e, a necessidade de transferência de 

titularidade, bem como, a existência de dívida anterior a locação, gerando 

resistência da Empresa Reclamada no pleito. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso 

da parte Reclamante ao serviço essencial, estando o débito, 

aparentemente, em nome de terceiro. Isto posto, com fundamento no art. 

84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, determinando à Empresa 

Reclamada: a) promova a transferência de titularidade da UC nº 

6/333692-2, conforme contrato de locação apresentado; e, b) restabeleça 

o serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço 

essencial o prazo é contínuo (final de semana e feriado) Fixo multa 

simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, 

naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, 

porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para responder à 

reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, intime-se do 

deferimento da antecipação por Carta A.R., com as cópias necessárias. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005814-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E USADAS LTDA - 

ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

robson luiz cristalino (TESTEMUNHA)

BRUNA EMELLY MENON (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005814-69.2020.8.11.0041. 

TESTEMUNHA: GOL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS NOVAS E 

USADAS LTDA - ME TESTEMUNHA: BRUNA EMELLY MENON, ROBSON 

LUIZ CRISTALINO Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar 

nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e 

art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 

163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, indispensável a 

demonstração inequívoca do fundamento relevante da demanda, do 

justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, da 

reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes. No 

caso, o fato do cheque ter sido “pré-datado”, não impede a sua circulação 

e apresentação na data estipulada, bem como, a eventual desavença no 

negócio originário não pode ser oposto ao terceiro de boa fé. Deste modo, 

imprescindível a realização da instrução processual. Isto posto, INDEFIRO 

a tutela postulada em caráter inicial. Inexistindo pedido diverso, a 

citação/intimação para responder à reclamação deve ser por Carta A.R., 

salvo a via eletrônica, com as cópias necessárias. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009862-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE CLISSIAN DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORIA CAROLINE GOMES DE GODOY OAB - MT21241-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009862-94.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEIDE CLISSIAN DA SILVA LIMA REU: DESKTOP - SIGMANET 
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COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA. Visto. A possibilidade de antecipação 

de tutela cautelar nos Juizados Especiais deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O fundamento relevante da 

demanda resta, em tese, consubstanciado na alegação de negativa de 

relação jurídica e prova do protesto. O justificado receio de ineficácia do 

provimento final evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte 

Reclamante ao crédito, por eventual indevida restrição. Isto posto, com 

fundamento no art. art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a antecipação de tutela, 

determinando: a) suspensão das dívidas representada pelos títulos 

discutidos; b) suspensão dos protestos dos títulos indicados na inicial; c) 

seja oficiado ao Cartório de Notas onde depositados os títulos para 

conhecimento. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Evidente que, em havendo prova da 

legalidade da negativação/protesto estará a parte Reclamada dispensada 

do cumprimento desta decisão, contudo, dependente da apresentação 

do(s) respectivos(s) documento(s), no prazo de 5 (cinco) dias. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Cite-se para responder à reclamação (se possível na 

via eletrônica), bem como, intime-se do deferimento da antecipação por 

Carta A.R., com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010027-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA INOUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010027-44.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA INOUE REQUERIDO: GETNET 

ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. A Parte Reclamante pugnou pela 

exclusão da inserção negativa lançada em seu nome pela parte 

Reclamada no órgão de proteção ao crédito. Em consulta realizada de 

ofício por este Juízo, verifica-se que a constrição negativa já fora 

excluída, conforme se verifica no extrato atualizado do SERASA (abaixo). 

------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: CRISTIANE PEREIRA INOUE DATA 

NASCIMENTO: 16/04/1980 CPF: 997.280.601-49 --------------------------------

----------- RESULTADO ------------------------------------------- NADA 

CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- > Sem ocorrencia(s) de 

SPC > Sem ocorrencia(s) de Cheque Lojista ------------------------------------

------- * Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas 

bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, 

originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas 

junto aos órgãos de origem. ------------------------------------------- 

NUM.PROTOCOLO: 002.237.913.885-3 02/03/2020 16:36:55-horario de 

Brasilia-FIM ------------------------------------------- Posto isto, nota-se que 

resta prejudicada a análise do pedido de antecipação de tutela. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Walter Pereira de 

Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007009-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

Deferida a antecipação da tutela em 20/02/2020 (id. 29470938), 

determinando a não suspensão do serviço em razão da cobrança de 

fatura em duplicidade trazida com a inicial, a parte Reclamante informa que 

houve a determinação para suspensão, contudo, para fatura que estava 

paga e não a fatura em duplicidade, requerendo assim, sua retificação. 

Verifico que é necessário reconhecer o erro material para alterar o seu 

dispositivo. Desse modo, onde lê-se: “a) suspenda a cobrança da fatura 

com apresentação em 09/12/2019, no valor de R$ 254,48 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos);” Leia-se: c) 

suspenda a cobrança da fatura com apresentação em 07/01/2020, no 

valor de R$ 404,30 (quatrocentos e quatro reais e trinta centavos); No 

mais permanece tal como está lançada. À secretaria para renovar a 

intimação do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias e a devida retificação. Expeça-se o necessário. Walter 

Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006050-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA BATISTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006050-44.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ALINE CRISTINA BATISTA ROCHA REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Visto. A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados 

Especiais, deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei 

nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. 

O fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na prova inicialmente trazida onde evidente a 

contratação dos serviços, o pedido de rescisão, bem como, a cobrança 

em tese, indevida, antes e após o cancelamento. O justificado receio de 

ineficácia do provimento final evidencia-se pelo risco de permitir a 

cobrança reiterada de serviços pelos quais a Reclamante não usufruiu 

bem como, requereu o cancelamento, obrigando-lhe a prejuízo 

injustificado. Isto posto, com fundamento no art. 84, §3º, do CDC, DEFIRO a 

antecipação de tutela, determinando à Reclamada até ulterior deliberação 

deste juízo: a) suspenda a cobrança das parcelas vencidas e vincendas 

do advindas do contrato de prestação de serviços de internet, no prazo 

de 10 (dez) dias; e, b) abstenha de incluir o nome da parte Reclamante do 

cadastro negativador pelas dívidas noticiada nos autos. Fixo multa simples 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente 

determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de 

desobediência. Antevendo a relação consumerista e respectiva 

hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova. 

Cite-se para responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem 

como, intime-se do deferimento da antecipação por Carta A.R., com as 

cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI BORGES DA SILVA OAB - MT15125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000682-54.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELEIA DO AMARAL REQUERIDO: CASA PUBLICADORA 

DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS Visto. A possibilidade de antecipação de 

tutela cautelar nos Juizados Especiais, deve obedecer aos limites 

traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 c.c. art. 1.046, §2º, do 

CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. A permitir a antecipação da tutela, 

indispensável a demonstração inequívoca do fundamento relevante da 

demanda, do justificado receio de ineficácia do provimento final e, por fim, 

da reversibilidade da medida que, no caso, não se encontram presentes, 

posto que conforme informação do documento de id. 27911095, trazidos 

pela Autora, não há disponibilidade em estoque do produto adquirido, 

impossibilitando a medida requerida pela parte, pois, não se pode transferir 

o possível dano à parte contrária da demanda (periculum in mora inverso). 

Isto posto, INDEFIRO a tutela postulada em caráter inicial. Ademais, tendo 

em vista a ausência de citação para responder a reclamação, designe-se 

nova data de audiência de conciliação, com intimação das partes. 

Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, 

DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for 

responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes 

os requisitos legais. Inexistindo pedido diverso, a citação/intimação para 

responder à reclamação deve ser por Carta A.R., salvo a via eletrônica, 

com as cópias necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007009-15.2020.8.11.0001. 

AUTOR: NAYARA LARISSA MAGALHAES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. 

CHAMO O FEITO Á ORDEM e revogo a decisão de id. 29765852. Deferida 

a antecipação da tutela em 20/02/2020 (id. 29470938), determinando a não 

suspensão do serviço em razão da cobrança de fatura em duplicidade 

trazida com a inicial, a parte Reclamante informa que houve a 

determinação para suspensão, contudo, para fatura que estava paga e 

não a fatura em duplicidade, requerendo assim, sua retificação. Verifico 

que é necessário reconhecer o erro material para alterar o seu dispositivo. 

Desse modo, onde lê-se: “a) suspenda a cobrança da fatura com 

apresentação em 09/12/2019, no valor de R$ 254,48 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) b) não inclua o nome 

da parte Reclamante em cadastro negativador de crédito pelo valor 

correspondente ou, se já ocorrido, exclua, no prazo de 10 (dez) dias; e, c) 

não suspenda o fornecimento de serviço em razão da fatura discutida nos 

autos;;” Leia-se: a) suspenda a cobrança da fatura com apresentação em 

07/01/2020, no valor de R$ 404,30 (quatrocentos e quatro reais e trinta 

centavos) b) não inclua o nome da parte Reclamante em cadastro 

negativador de crédito pelo valor correspondente ou, se já ocorrido, 

exclua, no prazo de 10 (dez) dias; e, c) a não suspensão do serviço em 

razão da fatura aqui discutida e, se ocorrida, o seu restabelecimento no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Tratando-se de serviço essencial o 

prazo é contínuo (final de semana e feriado); No mais permanece tal como 

está lançada. À secretaria para renovar a intimação do deferimento da 

antecipação por Mandado, com as cópias necessárias e a devida 

retificação. Expeça-se o necessário. Walter Pereira de Souza Juiz de 

Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010071-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONETE GOMES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010071-63.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LEONETE GOMES DE MORAES REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

A possibilidade de antecipação de tutela cautelar nos Juizados Especiais, 

deve obedecer aos limites traçados no art. 2º e art. 84, da Lei nº 8.078/90 

c.c. art. 1.046, §2º, do CPC c.c. Enunciado nº 163 do FONAJE. O 

fundamento relevante da demanda resta, aparentemente, 

consubstanciado na alegação da parte Reclamante de possível 

irregularidade no valor das faturas, bem como, a cobrança, em tese, 

indevida. O justificado receio de ineficácia do provimento final 

evidencia-se pelo risco de limitar o acesso da parte Reclamante ao crédito, 

por eventual indevida restrição nos bancos de dados de proteção, 

decorrente da cobrança da fatura questionada, bem como, pela 

suspensão de serviço essencial. Isto posto, com fundamento no art. 84, 

§3º, do CDC, DEFIRO parcialmente a antecipação de tutela para determinar 

à parte Reclamada até ulterior deliberação deste juízo: a) suspenda a 

cobrança das faturas questionadas na petição inicial; b) não promova a 

negativação do nome da parte Reclamante em razão desta e, se já 

ocorrido, exclua no prazo de 5 (cinco) dias; e, c) não promova a 

suspensão do serviço em razão das faturas discutidas e, se já ocorrido, 

restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Evidentemente, a 

Empresa Reclamada não está obrigada ao cumprimento desta decisão em 

havendo outros débitos recentes ou impossibilidade técnica na UC, o que 

deverá ser informado ao juízo com os documentos pertinentes, no mesmo 

prazo. Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo 

descumprimento da presente determinação, sem prejuízo da resposta 

criminal por crime de desobediência. Antevendo a relação consumerista e 

respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do 

ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte 

Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Cite-se para 

responder à reclamação (se possível na via eletrônica), bem como, 

intime-se do deferimento da antecipação por Mandado, com as cópias 

necessárias. Walter Pereira de Souza Juiz de Direito - II

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010114-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARIA PREZA REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010114-97.2020.8.11.0001. 

AUTOR: LUZINETE MARIA PREZA REGO REU: CLARO S.A. Visto. 

Reclamação endereçada ao Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT. 

Posto isso, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 64, §1º, do 

CPC, reconheço a INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL do juízo e, determino a 

imediata remessa do feito ao juízo já indicado. Walter Pereira de Souza 

Juiz de Direito - II

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009705-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI VIEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009705-58.2019.8.11.0001 

EXEQUENTE: THIAGO MADEIRA EXECUTADO: DANIELI VIEIRA DE SOUZA 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. A parte 
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reclamante requereu a desistência da ação. É sabido que o pleito de 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implica na 

extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no 

enunciado nº 90, do FONAJE. Dessa forma, homologo a desistência e 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. 

Transitado em julgado, arquivem-se. Intime-se. Cumpra-se. Walter Pereira 

de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009805-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009805-76.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA FLAVIA COSTA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 

Vistos, etc. Relatório. A parte Reclamante noticia que foi parte requerida 

na ação nº 8069780-12.2017.811.0001, junto ao 8ª Juizado Especial Cível 

Capital, onde teria sido julgado parcialmente procedente o pedido, bem 

como, confirmado a medida liminar para que Reclamada não efetuasse 

cobranças acima do contratado. Nesta reclamação, em razão do não 

cumprimento da referida decisão/sentença, pretende o cumprimento das 

obrigações decorrentes da sentença lançada naquele feito com a devida 

execução da multa da obrigação lá estipulada. Fundamento. Decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. A pretensão da parte aqui 

Reclamante deve ser objeto de execução/cumprimento de sentença no 

juízo onde lançada a sentença, ou seja, demonstra aparente 

descumprimento de sentença e não fato novo. Em razão disso, é possível 

extrair que a parte Reclamante não tem interesse processual na demanda, 

pela ocorrência da COISA JULGADA, sendo, em tese, ato próprio de 

execução do julgado. Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, 

indefiro a inicial, JULGANDO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento da coisa julgada ocorrida no nº 

8069780-12.2017.811.0001, junto ao 8ª Juizado Especial Cível Capital. Fica 

revogada, eventual decisão antecipatória já deferida. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010054-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010054-27.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: MANOEL DIVINO NOVAES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Mérito. A parte Reclamante comprovou a sua residência no 

município e comarca de Rosário Oeste. Portanto, nos termos do art. 6, VIII 

c.c. art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor c.c. art. 4º, III, 

da Lei nº 9.099/95, se mostra local adequado à propositura da 

reclamação. De outro lado, inexiste na petição inicial, demonstração de 

que o ajuizamento da reclamação no foro adequado traria prejuízo à parte 

Reclamante, a justificar o seu ajuizamento em outra comarca (Capital). 

Deste modo, em sendo o domicílio do consumidor sede de comarca, bem 

como, ausente justificativa para deslocamento de competência para 

facilitação de sua defesa, não se pode admitir a escolha aleatória de juízo. 

Nesse sentido: “Ementa: Processo civil. Recurso especial. Ação individual 

proposta por associação, na qualidade de representante de um único 

consumidor associado, com fundamento no art. 5º, XXI, da CF. Propositura 

da ação no foro do domicílio da Associação, que é diverso dos domicílios, 

tanto do autor da ação, como do réu. Declinação da competência 

promovida de ofício. Manutenção. - O permissivo contido no art. 5º, XXI, da 

CF, diz respeito apenas às ações coletivas passíveis de serem propostas 

por associações, em defesa de seus associados. Tal norma não 

contempla a representação do consumidor em litígios individuais, de modo 

que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da associação. - Não 

obstante a exclusão da associação do pólo ativo da relação processual, a 

existência de procuração passada diretamente pelo consumidor à mesma 

advogada da associação autoriza o aproveitamento do processo, 

mantendo-se, como autor da ação, apenas o consumidor. - A facilitação 

da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este 

proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, 

que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu 

domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, 

portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a que se nega 

provimento.”(STJ – 3ª T - REsp nº 1.084.036/MG - 2008/0185063-5 – relª. 

minª. Nacy Andrighi – j. 03/03/2009). Grifei. Deste modo, estando 

demonstrado na petição inicial que a parte Reclamante reside na Comarca 

de ROSÁRIO OESTE/MT e que há sede administrativa da empresa 

Reclamada naquela Comarca, o caso é de incompetência territorial deste 

juízo para apreciação da causa. Isto posto, com fulcro no art. 6º, VIII c.c. 

art. 101, I, ambos do Código de Defesa do Consumidor c.c. art. 4º, III, da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 485, do CPC, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o presente feito e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema. 

Walter Pereira de Souza Juiz de Direito em Substituição Legal

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009250-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS CASSOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1009250-59.2020.8.11.0001 RECLAMANTE: FABIO CARLOS 

CASSOLI RECLAMADO(A): OI BRASILTELECOM Vistos, Compulsando os 

autos verifico que o presente feito veio desacompanhado de qualquer 

pedido. Posto isso, intime-se a parte reclamante para, no prazo 5 (cinco) 

dias, juntar aos autos a petição inicial, bem como comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome ou justificar, 

comprovadamente a relação existente com a pessoa indicada no 

documento juntado nos termos do art. 319 do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015636-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PALARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ANDREIA ALBERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT7410-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015636-42.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: AGNALDO PALARO REQUERIDO: LILIAN ANDREIA 

ALBERT Vistos, Defiro o pedido de Id. 29689603. Redesigne-se audiência 

de conciliação para data posterior ao dia 16 de abril de 2020. Intimem-se. 

Cumpre-se conforme pauta em juízo. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006991-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUDSON CORDEIRO PANTALEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006991-91.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: JUDSON CORDEIRO PANTALEAO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Intime-se a 

parte reclamante para emendar a inicial juntando aos autos documento que 

comprove a sua solicitação de desligamento da UC objeto da demanda, 

bem assim a comprovação da negativa da parte reclamada de atender à 

solicitação. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009750-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009750-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILVIO MENDES 

LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 15:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009751-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009751-13.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARILENE DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009761-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE PEREIRA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO OAB - MT27271/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009761-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAROLYNE 

PEREIRA MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA DANTAS DE AREA LEAO MONTEIRO POLO PASSIVO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009763-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009763-27.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARISELMA 

FERREIRA DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AURELIO 

AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: Aguas 

Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009764-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JARA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009764-12.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADILSON JARA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARILZA TOME 

FERREIRA POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009769-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NIZA FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009769-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NIZA 
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FRANCISCA DA SILVA MARTINS BRASQUI ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: IVANILDO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009772-86.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MORAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA OAB - MT26528/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009772-86.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JESSICA 

MORAES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA KAROLINE 

NUNES DE SIQUEIRA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009777-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS FERNANDES NUNES OAB - MT27667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009777-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SANDRA MARIA 

LOPES DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONAS FERNANDES 

NUNES POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009781-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE KATIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009781-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROSILENE KATIA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009782-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REGINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009782-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARA REGINA 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009783-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIBELL DA CRUZ DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009783-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GEISIBELL DA 

CRUZ DELGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006605-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006605-95.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - MT21892/O , da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 4ª JEC Data: 

21/10/2019 Hora: 10:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 10 de 

setembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009809-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA TIBOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARINE ROBERTA APPEL OAB - MT19655/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009809-16.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIANA 

TIBOLA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARINE ROBERTA APPEL 

POLO PASSIVO: CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 

S/A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009822-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WITORIA RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009822-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WITORIA 

RAYSSA DE OLIVEIRA NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLE DA COSTA CACERES POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009830-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009830-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEIDE DA SILVA 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004868-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA FERRARI BORGES LEAL OAB - MT15628-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURATEX S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1004868-23.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

RENATA FERRARI BORGES LEAL - MT15628-O, ANTONIO HENRIQUE DE 

AQUINO TEIXEIRA FILHO - MT14017-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 

17:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE 

CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De 

Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015521-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SELES PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA PEDREIRA GOULART CABRAL (REQUERIDO)

WELLINGTON WEIMER SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004026-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON CAMILO FERNANDES CORREA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013425-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009561-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009561-84.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

valor de R$ 202,38 (duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), Data 

da Inclusão: 05/07/2019, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 
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consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida, 

arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de 

negativação indevida, e pagamento de indenização por danos morais, 

dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a requerida 

negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a busca da 

via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 

3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Por outro 

lado,destaco que as imagens juntadas com a contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de 

Inexistência de Dívidas proposta pela ora recorrido, para declarar a 

nulidade dos débitos relativos a alguns serviços da ora recorrente. 2. O 

Tribunal a quo assim consignou: "Entretanto, compulsando os autos, 

verifico que os únicos documentos acostados pela Apelante são 

impressões de telas do seu sistema informatizado, as quais, além de 

confusas, são produzidas unilateralmente, padecendo de força probante 

(fls. 263/265). Ainda acerca das provas, a Apelante sequer apresentou o 

contrato firmado com o Apelado para respaldar a alardeada legalidade das 

cobranças efetuadas. Destarte, o que temos de indelével nos autos é que 

a fatura do apelante praticamente triplicou seu valor em razão da serviços 

não solicitados". (fl. 394, grifo acrescentado). 3. Modificar a conclusão a 

que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, 

demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável 

em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 4. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 562.570/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 

06/04/2015) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 

com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito pedido de 

condenação em litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA em 

desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 
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arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A 

RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos, 

apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, 

e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo nº 1009561-84.2019.8.11.0001 Reclamante: 

JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A S E 

N T E N Ç A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida no 

valor de R$ 202,38 (duzentos e dois reais e trinta e oito centavos), Data 

da Inclusão: 05/07/2019, a qual a parte reclamante desconhece a origem. 

Pugna ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação referida, bem como reparação de ordem moral. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. 2. Cumpre destacar que, no caso em apreço 

não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. No que tange a 

preliminar de falta de interesse de agir e ausência da pretensão resistida, 

arguida pela reclamada, insta ressaltar que no caso dos autos, a parte 

reclamante pugna pela declaração de inexistência de débito em razão de 

negativação indevida, e pagamento de indenização por danos morais, 

dessa forma, entendo que o interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Ademais, tendo a requerida 

negativado o nome da parte autora, não se fazia necessária a busca da 

via administrativa para gerar o direito de ação. Assim, rejeito a preliminar. 

3. No mérito, a pretensão merece Procedência. Da análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

reclamante afirma desconhecer, verifico assim que se desincumbiu do 

ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Por outro 

lado,destaco que as imagens juntadas com a contestação apenas 

traduzem que a demandada reproduziu telas de sistemas de seus 

programas de software, que em absoluto se caracterizam como 

documento, porque constituem dados que são elaborados única e 

unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte 

adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de 

seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente 

ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de 

quem tem acesso aos dados. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS 

SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE 

PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente 

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização 

por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto 

débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em 

ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de 

provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos 

qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas 

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a 

comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela 

consumidora. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja 

responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas 

necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata 

consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito 

em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida 

cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso 

de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da 

existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos 

notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido 

e  p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( R e c u r s o  I n o m i n a d o  n º 

0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de 

Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado 

em 17/07/2018) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de 

Inexistência de Dívidas proposta pela ora recorrido, para declarar a 

nulidade dos débitos relativos a alguns serviços da ora recorrente. 2. O 

Tribunal a quo assim consignou: "Entretanto, compulsando os autos, 

verifico que os únicos documentos acostados pela Apelante são 

impressões de telas do seu sistema informatizado, as quais, além de 

confusas, são produzidas unilateralmente, padecendo de força probante 

(fls. 263/265). Ainda acerca das provas, a Apelante sequer apresentou o 

contrato firmado com o Apelado para respaldar a alardeada legalidade das 

cobranças efetuadas. Destarte, o que temos de indelével nos autos é que 

a fatura do apelante praticamente triplicou seu valor em razão da serviços 

não solicitados". (fl. 394, grifo acrescentado). 3. Modificar a conclusão a 

que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, 

demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável 

em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 4. 

Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 562.570/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 

06/04/2015) Desta feita, não tendo a requerida comprovado a validade, 

legalidade e regularidade da cobrança que gerou a negativação ora em 

apreço, permanece a reclamada no campo das meras alegações, haja 

vista que não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por 

força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova 

concedida em favor da consumidora, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido, in verbis: 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do nome da autora 

em cadastro de negativação Ausência de relação contratual com a parte 

contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora Inexistência de 

prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a afirmação de que 

a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela 

injustificada negativação do nome da autora Inscrição irregular (...). 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012)”. Assevera-se ainda, que em consonância 
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com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços 

devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalta-se que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. A conduta consistente em INDEVIDAMENTE encaminhar ou 

manter o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carecem manter-se atualizados a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido.. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. Resta quantificar o dano moral. 

3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Diante do teor do julgamento, rejeito pedido de 

condenação em litigância de má-fé. III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela parte reclamante JOVANIL DE OLIVEIRA PEREIRA em 

desfavor da reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a 

inexistência do débito negativado objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do 

arbitramento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data da negativação. Por pertinência, INTIME-SE PESSOALMENTE A 

RECLAMADA (Súmula 410/STJ), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceda a exclusão do nome do reclamante dos cadastros negativos, 

apenas no que se refere aos débitos e o contrato discutido nestes autos, 

e em caso de descumprimento, fixo desde já o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de multa, nos termos do art. 52, V da Lei 9.099/95. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Tatyanne 

Neves Balduino Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital Vistos, 

Nos termos do art. 40 da Lei 9099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

apresentado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), lançado na movimentação retro, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009851-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009851-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE ALVES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013420-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (REQUERIDO)

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1013420-11.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JUAREZ PAULO SECCHI - MT10483-O, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

MT13251-O , da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009878-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009878-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MARCIO DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006605-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi apresentado no prazo legal, 

havendo pedido de Justiça Gratuita. Certifico ainda que expedi intimação a 

parte recorrida para oferecer contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009879-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009879-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO LUIS DE 

MATTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO LUIZ GOMES DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIMAR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1009842-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

HERBERT REZENDE DA SILVA - MT16773-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

21/11/2019 Hora: 08:40 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 9 de 

outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006346-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006346-66.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - MT20539-O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

14/04/2020 Hora: 17:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009895-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009895-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELA DA 

SILVA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009901-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR OSS EMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009901-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AGENOR OSS 

EMER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: Aguas Cuiabá S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009909-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009909-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINTON 

TEODORO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: RECARGAPAY DO BRASIL 

SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009927-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)
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PROCESSO n. 1009927-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PHILIPE 

EDUARDO RODRIGUES ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO POLO PASSIVO: BANCO 

ITAUCARD S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009932-14.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WENDEL VIEIRA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DOMINGUES DE SOUZA OAB - DF47984 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1009932-14.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WENDEL VIEIRA 

DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS DOMINGUES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: MTCRED FRANCHISING TELEATENDIMENTO 

LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009939-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009939-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

WILSON DA SILVA OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006500-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008876-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008876-43.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANO PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: IBI 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos, Intime-se a parte reclamante 

para emendar a inicial juntando aos autos, comprovante de residência 

atualizado e em seu próprio nome ou justificar, comprovadamente, a 

relação existente com a pessoa indicada no documento juntado. Anoto 

para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006323-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO LEITE HAGE OAB - 063.831.061-04 (REPRESENTANTE)

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006323-23.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER 

REPRESENTANTE: ALFREDO LEITE HAGE EXECUTADO: ROGER 

FERNANDES Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, 

para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 

829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o 

Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua 

avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009180-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BURUM MANUARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009180-42.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: RODRIGO BURUM MANUARI REQUERIDO: ASSOCIACAO 

UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO 

Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial juntando aos 

autos, comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome ou 

justificar, comprovadamente, a relação existente com a pessoa indicada 

no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único 

do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009263-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONRADA SANTA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 
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(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009263-58.2020.8.11.0001. 

AUTOR: CONRADA SANTA DE LIMA REU: BANCO BMG S.A, ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado, 

devendo constar o nome da promovente, e ainda o documento pessoal, 

visto que o documento juntado só apresenta a frente, bem como 

comprovante de negativação original e atualizado emitido pelo órgão no 

qual consta a inscrição do débito (consulta de balcão), sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009332-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009332-90.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ALDECI ESCANDIANI REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a 

inicial juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008871-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL REIS FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008871-21.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIS HENRIQUE DE SOUZA REQUERIDO: JOAO MANOEL 

REIS FILHO Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de residência atualizado 

e em seu próprio nome, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009295-63.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA GADRET EBELING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES OAB - MT13121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009295-63.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERTA GADRET EBELING REQUERIDO: QUALICORP 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED-RIO COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008972-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAYNE LAURA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT10246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008972-58.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSELAYNE LAURA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos a petição inicial, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do 

CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009643-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009643-81.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, 

Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para que no prazo 

de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não 

efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça 

procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a 

parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do 

CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do 

original do título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do 

FONAJE) até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos 

termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a 

penhora, designe-se audiência de conciliação, advertindo a parte 

devedora que será em audiência o momento oportuno para opor embargos 

à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009002-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARTINS BORGES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009002-93.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: MICHELLE MARTINS BORGES Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009107-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASIONEY AQUINO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009107-70.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: CASIONEY AQUINO NUNES Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009227-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE ALMEIDA CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009227-16.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA CORREA Vistos, Cite-se a parte 

executada, por aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, 

efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o 

pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte 

devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em 

caso de penhora, o exequente deverá proceder à entrega do original do 

título de crédito à Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) 

até a audiência de conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que 

dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se 

audiência de conciliação, advertindo a parte devedora que será em 

audiência o momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009236-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VIZIOLI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009236-75.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DOS MONTES 

EXECUTADO: JORGE VIZIOLI FILHO Vistos, Cite-se a parte executada, por 

aviso de recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o 

pagamento da dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no 

prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, 

§ 1º do CPC). Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o 

exequente deverá proceder à entrega do original do título de crédito à 

Secretaria deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de 

conciliação, sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, 

§1º da Lei nº 9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, advertindo a parte devedora que será em audiência o 

momento oportuno para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009317-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BORDERO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE OLIVEIRA RIQUELME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009317-24.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BORDERO SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME 

EXECUTADO: PATRICIA DE OLIVEIRA RIQUELME Vistos, Intime-se a parte 

reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

comprovante de residência atualizado e em seu próprio nome e documento 

pessoal, posto que, falta a parte frontal do documento, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009423-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA CHIZINI DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009423-83.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: JOSELIA 

CHIZINI DA SILVEIRA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 
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Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009457-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VILLA JARDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO ROSSI DO CARMO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009457-58.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO VILLA JARDIM EXECUTADO: REGINALDO 

ROSSI DO CARMO Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de 

recebimento, para que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da 

dívida. (art. 829 do CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação, intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). 

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da 

parte executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente 

deverá proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria 

deste Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, 

sob pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009472-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009472-27.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI EXECUTADO: MARTA DA 

SILVA Vistos, Cite-se a parte executada, por aviso de recebimento, para 

que no prazo de (03) três dias, efetue o pagamento da dívida. (art. 829 do 

CPC). Não efetuado o pagamento no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação, 

intimando-se a parte devedora (art. 829, § 1º do CPC). Recaindo a 

penhora em bens imóveis, intime-se também o(a) cônjuge da parte 

executada (art. 842 do CPC). Em caso de penhora, o exequente deverá 

proceder à entrega do original do título de crédito à Secretaria deste 

Juizado (Enunciado 126 do FONAJE) até a audiência de conciliação, sob 

pena de extinção. Nos termos do que dispõe o art. 53, §1º da Lei nº 

9.099/95, efetuada a penhora, designe-se audiência de conciliação, 

advertindo a parte devedora que será em audiência o momento oportuno 

para opor embargos à execução. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000417-52.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DENTAL DIAGNOSIS LTDA - ME REQUERIDO: JOSE MEIRA 

LIMA Vistos, Defiro o pedido que consta no ID. 29613702. Expeça-se 

mandado de citação no endereço informado e na forma requerida. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008872-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008872-06.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Intime-se a parte reclamante para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos a conta nº 119737826 no valor 

de R$8.598,80 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta 

centavos), sob pena de indeferimento da liminar. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007690-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007690-19.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: MARIA DA 

CONCEICAO PEREIRA RIBEIRO Vistos, Intime-se, novamente, a parte 

promovente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a 

petição da parte promovida juntada no ID. 27486483, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021463-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DA GUIA MAGALHAES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021463-34.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACLIMACAO EXECUTADO: EVA 

DA GUIA MAGALHAES SILVA Vistos, Intime-se a parte exequente para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar quanto aos Embargos à 

Execução juntado no ID. 29174093. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017703-77.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL KARA JOSE NETO (EXECUTADO)

LUCRECIA SONNI KARA JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017703-77.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO ROSSI OPERA PRIMA EXECUTADO: GABRIEL 

KARA JOSE NETO, LUCRECIA SONNI KARA JOSE Vistos, Defiro o pedido 

de ID. 28908410. Expeça-se novo mandado para cumprimento da 

diligência. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009349-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT10444-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009349-63.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: FERNANDA DE QUEIROZ REQUERIDO: ITAU SEGUROS S/A 

Vistos, Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo, por 10 (dez) 

dias. Aguarde-se o decurso do prazo, após conclusos para análise. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018652-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018652-04.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME 

REQUERIDO: EDSON ARANTES DA SILVA Vistos, Defiro o pedido de ID. 

29381903. Expeça-se Carta Precatória, para fins de citação da parte 

promovida, no endereço informado. Designe-se nova data para audiência 

de conciliação, conforme pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1016350-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALO DA SILVA PENHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO DO NASCIMENTO MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Intime-se a parte executada para que comprove o cumprimento do 

acordo entabulado entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o 

prazo, concluso. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020360-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO COXIPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN ALMEIDA ARRUDA E SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020360-89.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RIO COXIPO EXECUTADO: RENAN ALMEIDA 

ARRUDA E SILVA Vistos, Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste quanto ao retorno negativo do AR juntado no ID. 28011597, 

devendo informar o atual endereço da parte executada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022023-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022023-73.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: CRISTIANO 

BARRETO DA COSTA, BRUNO AUGUSTO BARRETO DA COSTA Vistos, 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste quanto ao retorno 

negativo do AR juntado no ID. 28199077, devendo informar o atual 

endereço da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021927-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LETICIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021927-58.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: BRUNA 

LETICIA ALVES DA SILVA Vistos, Intime-se a parte exequente para que 

se manifeste quanto ao retorno negativo do AR juntado no ID. 28200461, 

devendo informar o atual endereço da parte executada, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021930-13.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021930-13.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA EXECUTADO: MARIA 

JOSE DE PAULA LIMA Vistos, Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste quanto ao retorno negativo do AR juntado no ID. 28200489, 

devendo informar o atual endereço da parte executada, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009986-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE DE ARRUDA BOTELHO (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005899-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA NORTE MIL LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009963-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009963-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATAN DE 

OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009968-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009968-56.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIO LUCIO 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

13/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT12566-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FABRICIA AMARAL (REU)

PRISCILA FABRICIA AMARAL DAS NEVES 32675718807 (REU)

 

Processo n. 1001865-60.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: PHILLIPE 

AUGUSTO MARQUES DUARTE - MT12566-A, da data redesignada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001762-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017029-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO LEGGE SIMOES GAHIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariana Braga Louzada OAB - MT8425-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009979-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TAVARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009979-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINTON 

TAVARES DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009981-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA 03168566144 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009981-55.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:R DIAS 

CONFECCOES - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA LUIZA 

FREITAS DE ALMEIDA POLO PASSIVO: DANIELLE SENA VITAL DE SOUZA 

03168566144 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004946-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006996-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A. CAMPOS CURADO EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REVETRIO FRANCISCO DA COSTA (REQUERIDO)

MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002630-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME OAB - 

03.666.127/0001-32 (REPRESENTANTE)

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIRENE BAPTISTA DE MELLO (INTERESSADO)

 

Processo n. 1002630-31.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REPRESENTANTE: 

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - MT15268/B-B, da data redesignada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:00 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006928-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ROBINE DE MEDEIROS ALVES BASTOS (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021535-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOC EDUC DAS IGREJAS EV ASSEMBL DE DEUS NO EST DO PAR 

(REQUERIDO)

INSTITUTO EDUCACIONAL SHEKNAH LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241-O (ADVOGADO(A))

ANDREA AUXILIADORA LONDON OAB - 460.597.171-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA ARRUDA (INTERESSADO)

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a juntada de AR negativo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002202-49.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - MT0021410A, da data 

redesignada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 10:20 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010007-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010007-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATAN DE 

OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 
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DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDES DIAS LEITE (REQUERIDO)

DE VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1012076-92.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIOVANA CESAR SCHERNER - MT18093/O-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:10 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022119-88.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NOELLIA JUNIOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1022119-88.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - MT9943-O, da data redesignada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016923-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA VIDEIRA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016923-40.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - MT16538-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:30 Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC 

Data: 23/01/2020 Hora: 08:50 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011472-34.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO (REQUERENTE)

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT OAB - MT22570/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011472-34.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO, TATIANA FAGUNDES 

DE SOUZA TAUCHERT REQUERIDO: OLHETE RESTAURANTE EIRELI - ME 

Vistos, Cite-se, por mandado, no endereço informado no ID. 25898621, na 

forma requerida. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

conforme a pauta do juízo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de 

Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007659-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007659-96.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

EXECUTADO: PATRICIA FERNANDA DE AMORIM PINHO Vistos, Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste quanto ao acordo proposto pela 

parte executada, referente ao parcelamento do débito que consta no ID. 

28576981, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aceitação tácita. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DAMIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006154-70.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME REQUERIDO: 

GELSON DAMIANI Vistos, Defiro o pedido de ID. 29504382. Cite-se a parte 

promovida, por mandado, no endereço informado e na forma requerida. 

Ante a proximidade da audiência de conciliação, designe-se nova data 

para o ato, conforme a pauta do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011767-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LAURA DA SILVA SANTOS (INTERESSADO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011767-71.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: ELIZANGELA LAURA DA SILVA SANTOS REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, Indefiro o pedido de ID. 29602916. Retornem os autos ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002252-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002252-75.2020.8.11.0001. 

EXEQUENTE: E. C. DA SILVA - ENSINO SUPERIOR - ME EXECUTADO: 

VANESSA GONCALVES DOS SANTOS FERREIRA Vistos, Expeça-se novo 

mandado para citação da executada, no endereço informado na petição 

inicial. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012720-35.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FARIAS DE VARGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ROMEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012720-35.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: ANDRE FARIAS DE VARGAS EXECUTADO: ALEXANDRO 

ROMEIRO DA SILVA Vistos, Intime-se a parte exequente para que se 

manifeste quanto ao retorno negativo do Mandado juntado no ID. 

27495760, devendo informar o atual endereço da parte executada, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018869-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISEMARY MOREIRA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018869-47.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA EXECUTADO: 

LOUISEMARY MOREIRA MOREIRA Vistos, Intime-se a parte exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019798-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENILZO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A V COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019798-80.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: BENILZO JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: A V 

COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME Vistos, Intime-se a 

parte promovente para que se manifeste quanto ao retorno negativo do 

mandado juntado no ID. 28731901, devendo informar o atual endereço da 

parte promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Com 

endereço nos autos, designe-se nova data para a audiência de 

conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019222-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT4624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON SEABRA DA SILVA (REQUERIDO)

CLEIDEL GOMES SEABRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019222-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL REQUERIDO: ALISSON 

SEABRA DA SILVA, CLEIDEL GOMES SEABRA Vistos, Intime-se a parte 

promovente para que se manifeste quanto ao retorno negativo do AR 

juntado no ID. 29148228, devendo informar o atual endereço da parte 

promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Com 

endereço nos autos, designe-se nova data para a audiência de 

conciliação, conforme a pauta do juízo. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009323-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS ADRIANO FERLETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

TABATA PEREIRA PAIM GROSSI (REQUERIDO)

HIRTO PEREIRA PAIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009323-31.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: REGIS ADRIANO FERLETE REQUERIDO: CENTRO DE 

FORMACAO DE CONDUTORES RACA LTDA - ME, TABATA PEREIRA PAIM 

GROSSI, HIRTO PEREIRA PAIM Vistos, Intime-se a parte reclamante para, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos comprovante de 

residência atualizado e em seu próprio nome, petição inicial,documentos 

pessoais e instrumento do mandato, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos dos art. 321, parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010460-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS ITALIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA OAB - MT6247-O 

(ADVOGADO(A))

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA OAB - MT21590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCODELTA INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010460-82.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS ITALIA EXECUTADO: GINCODELTA 

INCORPORACOES LTDA Vistos, Defiro o pedido que consta no ID. 

29705803. Cumpra-se Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009750-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MENDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009750-28.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SILVIO MENDES LOPES REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, Intime-se a parte reclamante para emendar a inicial 

juntando aos autos, comprovante de residência atualizado e em seu 

próprio nome ou justificar, comprovadamente, a relação existente com a 

pessoa indicada no documento juntado. Anoto para tanto o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do CPC. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008624-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos. Defiro o pedido que consta no ID. 28306277. Para tanto, intime-se a 

parte exequente para que informe a atual localização do veículo, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Com o endereço nos autos, expeça-se mandado de 

avaliação e penhora do veículo constrito pelo Sistema Renajud. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006154-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CSM-COLEGIO SAO MATEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON DAMIANI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006154-70.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - MT11490-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 18/12/2019 Hora: 10:30 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 6 de novembro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010077-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GUALBERTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO BARBOSA ROS OAB - MT17838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010077-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAURICIO 

GUALBERTO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO 

SERGIO BARBOSA ROS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010085-47.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA IZABEL DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1010085-47.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA IZABEL 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS POLO PASSIVO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009255-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA MATTOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS TADEU MAGALHAES OAB - MT0014827A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YCASA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT6745-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte promovente para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1010002-31.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PRADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1010002-31.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CINTIA 

NAGILA SANTOS PINHEIRO - MT21004-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 11:50 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010110-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010110-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE MANOEL 

DE AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO POLO PASSIVO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012259-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT9578-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003337-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI OAB - MT14981-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte exequente quanto ao valor depositado pela parte 

executada, bem como sobre a satisfação do crédito; não havendo 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á que houve 

concordância e sobrevirá a extinção com fulcro no art. 924, inciso II do 

CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018652-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE MAQUINAS MATO GROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO OAB - MT9257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ARANTES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1018652-04.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - MT9257-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 12:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010123-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010123-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIDE 

SANTOS MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015521-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SELES PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA PEDREIRA GOULART CABRAL (REQUERIDO)

WELLINGTON WEIMER SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1015521-21.2019.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado dos(as) REQUERENTES: 

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS e ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - 

MT22356-O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , que será 

realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, 

(Lateral do 44° Batalhão De Infantaria Motorizada), devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. CUIABÁ, 2 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 620 de 716



Processo Número: 1010133-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIDAL LEVY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URSINO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010133-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCOS VIDAL 

LEVY ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE FERNANDA MANICA 

EVANGELISTA POLO PASSIVO: URSINO MOREIRA DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010135-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010135-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PAULO VICTOR 

DE ALBUQUERQUE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001036-79.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

THIAGO GONCALVES DE PINHO - MT23878/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:20 , que será realizada no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 275, Bairro 

Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De Infantaria 

Motorizada), devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. CUIABÁ, 2 de março 

de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA PELLIZZONI GADELHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000972-69.2020.8.11.0001 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação dos(as) Advogados dos(as), da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 4ª 

JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:40 , que será realizada no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DE CUIABÁ, Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, 

275, Bairro Duque De Caxias, Cuiabá – MT, (Lateral do 44° Batalhão De 

Infantaria Motorizada). CUIABÁ, 2 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009579-71.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BERCINEI DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009579-71.2020.8.11.0001. 

AUTOR: BERCINEI DIAS DE AMORIM REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I- Cuida-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA na qual pretende a parte reclamante a antecipação 

dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade das faturas 

referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2019. 

Defiro a concessão da medida. A parte colaciona aos autos faturas que 

apontam significativa diferença entre os meses objeto da demanda e 

outros, fato que embora não sirva para de pronto apontar ilicitude, já indica 

alguma divergência repentina na média de consumo da parte reclamante. 

Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a juízo a questão a fim de 

buscar solução ao conflito de interesses, entendo que está amparado em 

situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato que permite a concessão 

da medida. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de energia elétrica como serviço de natureza essencial (art. 

10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no 

art. 22, caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a 

continuidade dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é 

que entendo prudente determinar à reclamada que SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia elétrica à residência da parte 

reclamante (UC nº 6/769916-8) ou já o tendo feito, que promova o seu 

restabelecimento, hipótese que anoto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá 

o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que encerrada a 

diligência. DEFIRO ainda a suspensão da cobrança da fatura objeto da 

demanda, bem assim determino que a parte reclamada se abstenha de 

promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. 

Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de 

realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço 

de fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança dos 

valores referentes ao período objeto da demanda (setembro, outubro, 

novembro e dezembro/2019). Fixo, na hipótese de descumprimento da 

medida multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009621-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)
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Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009621-23.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JOAOZITO NASCIMENTO TEIXEIRA REU: BANCO PAN I- Cuida-se 

de pedido liminar formulado pela parte reclamante na qual pretende ter 

cessado desconto realizado em sua folha de pagamento, porquanto alega 

ser abusivo. O pleito merece acolhimento. Com efeito, para a concessão 

da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado e cumulativamente o perigo de dano. 

Conforme se evola dos autos, sustenta a parte que os descontos feitos 

em seu holerite já perduram cinco anos, bem como já ultrapassou o valor 

do empréstimo, de modo que vem perante juízo questionar os descontos. 

Conforme se evola dos autos há documentação bastante capaz de 

conduzir à probabilidade do direito alegado, porquanto junta nos autos 

documentação comprovando os descontos desde o ano de 2015, bem 

como o pagamento da dívida. Quanto ao perigo de dano esse resta 

apontado pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência 

da cobrança do débito que contesta em juízo, uma vez que tal fato resulta 

na diminuição de seus rendimentos. Não soa jurídico determinar que a 

parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que possa 

ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de modo que 

aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do 

art. 297 do CPC. Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de 

DETERMINAR que a reclamada SUSPENDA a cobrança objeto da presente 

demanda, qual seja banco pan consignado no valor de R$ 157,96 (cento e 

cinquenta e sete reais e noventa e seis) lançada em desfavor da parte 

reclamante. Oficie-se à SEGES para o fim de afastar a cobrança, dando 

assim cumprimento à presente deliberação. Determino, de outro tanto, que 

seja realizado o bloqueio da margem disponível à parte reclamante no 

montante do contrato objeto dos autos a fim de afastar a possibilidade de 

irreversibilidade da medida. II- Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009681-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROEBER WILLER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009681-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: ROEBER WILLER DE LIMA REU: AGUAS CUIABÁ S/A I- Cuida-se 

de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA” proposta por Roeber Willer de Lima em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço na qual pretende a parte 

reclamante a concessão da tutela de urgência para o fim de restabelecer 

o fornecimento de água junto à matrícula nº 515765-0. Defiro a concessão 

da medida. Para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado 

e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme se evola dos 

autos há na fatura com vencimento em data de 10/fevereiro/2020 a 

indicação de pendência referente à fatura com vencimento no dia 

08/janeiro/2020 no valor de R$29,43 (vinte e nove reais e quarenta e três 

centavos), entretanto, a parte reclamante faz a prova do seu pagamento 

mediante o documento juntado no Id. nº 29708601. Tal documento é 

suficiente para afastar a existência de débitos capazes de autorizar a 

suspensão do serviço, porquanto embora em atraso, o pagamento 

ocorreu. Vale ainda observar a caracterização do serviço de 

fornecimento de água como serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I 

da Lei nº 7783/89), bem como pela própria norma elencada no art. 22, 

caput e parágrafo único do CDC é de se anotar como regra a continuidade 

dos serviços tidos como essenciais. Por tais argumentos é que entendo 

prudente determinar à reclamada que RESTABELEÇA o serviço de 

fornecimento de água à residência da parte reclamante (Matrícula nº 

515765-0). Intime-se, pessoalmente, a parte reclamada para cumprimento 

da presente decisão. Anoto para tanto o prazo de 05 (cinco) horas. 

Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de sua certidão o horário em que 

encerrada a diligência. Fixo, para a hipótese de descumprimento da 

medida, multa no importe de R$3.000,00 (três mil reais). Determino que o 

mandado de citação/intimação SEJA INSTRUÍDO COM CÓPIA DA 

PRESENTE DECISÃO, porquanto o sistema PJe tem apresentado 

inconsistências que impossibilitam a parte intimada de ter acesso a 

documentos dos autos que se apresentam relevantes ao cumprimento da 

ordem judicial. II- Já designada sessão de conciliação, cite-se e intime-se. 

Cumpra-se, em regime de plantão. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009615-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE SAGIN OAB - MT0017891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN FORMATURAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009615-16.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: DANIEL ROQUE SAGIN REQUERIDO: SEVEN FORMATURAS 

LTDA - EPP Vistos, Cuida-se de pedido liminar formulado por DANIEL 

ROQUE SAGUIM, na qual pretende ter seu nome excluído dos cadastros 

de proteção ao crédito sob o argumento de que não manteve relação 

jurídica com a reclamada SEVEN FORMATURAS LTDA –EPP que desse 

causa ao débito levado à inscrição no rol de inadimplentes. Passo análise 

da liminar. Com efeito, para a concessão da tutela de urgência se faz 

imprescindível à presença de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito alegado e, cumulativamente, que haja perigo de dano. Conforme 

se evola dos autos, sustenta a parte que o débito é inexistente, uma vez 

que não possui relação jurídica com a reclamada. Importa ainda considerar 

que não há muito a ser provado pela reclamante no caso em apreço, uma 

vez que, ao asseverar fato negativo, impossível se apresenta trazer aos 

autos qualquer adminículo de prova, senão a demonstração da inscrição, 

o que resta documentado nos autos. O perigo de dano resta apontado 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de permanência da 

anotação que decorre em seu detrimento. Não soa jurídico determinar que 

a parte aguarde o deslinde de uma demanda que por mais célere que 

possa ser, estará a lhe apontar algum embaraço nesse transcurso, de 

modo que aparenta com razoabilidade a concessão liminar com forte na 

norma do art. 297 do CPC. Vale acrescentar que não se há de cogitar de 

irreversibilidade do provimento, porquanto poderá ele ser modificado no 

curso ou ao final da demanda sem que isso implique em impossibilidade de 

retornar ao status atual, até porque poderá a parte na hipótese de existir 

créditos, buscar a sua satisfação pelos meios legais. Posto isso, DEFIRO a 

liminar vindicada para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no que diz com o débito 

apontado pela reclamada junto ao SERASA, no valor de R$3.600,00 (Três 

mil e seiscentos reais), com data de inclusão de 11/fevereiro/2020. 

Intime-se a reclamada para que promova a exclusão da anotação lançada 

em desfavor da parte reclamante, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) 

dias. Fixo, desde já, para a hipótese de descumprimento da medida multa 

no importe de R$1.000,00 (mil reais). Já designada sessão de conciliação, 

cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007327-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA REIS ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MINEIRA DE BENEFICIOS (REU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1007327-95.2020.8.11.0001. 

AUTOR: SAMARA REIS ALMEIDA REU: ASSOCIACAO MINEIRA DE 

BENEFICIOS Vistos, Cuida-se de pedido de concessão de tutela de 

urgência formulado pela parte reclamante na qual pretende ter realizada a 

suspensão de cobranças levadas a efeito em seu desfavor, porquanto 

alega não ter recebido o serviço quando necessitou, sendo cobrada 

normalmente, pleiteando ainda que a empresa se abstenha em inserir seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito. Passo análise da liminar. Com 

efeito, para a concessão de medida mostra imprescindível a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e bem assim 

o perigo de dano ou ainda o risco ao resultado útil do processo. No caso 

em apreço os requisitos se apresentam. Os elementos de evidência da 

probabilidade do direito se satisfazem diante da parte alegar que mesmo 

estando adimplente com o pagamento das faturas, não houve o 

atendimento que necessitava no momento em que foi solicitada a 

prestação de serviços. Quanto ao perigo de dano esse se apresenta 

pelos prejuízos que experimentará na hipótese de ter que pagar por um 

serviço que não lhe foi executado da forma como havia sido proposta 

inicialmente. Não soa jurídico determinar que a parte aguarde o deslinde de 

uma demanda que por mais célere que possa ser, estará a lhe apontar 

algum embaraço nesse transcurso, de modo que aparenta com 

razoabilidade a concessão liminar com forte na norma do art. 297 do CPC. 

Posto isso, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de DETERMINAR à 

reclamada que SUSPENDA, incontinenti, as cobranças referente ao 

contrato entabulado entre as partes, bem como, as cobranças das 

faturas, referente ao mês de dezembro/2019, no valor R$137,80 ( cento e 

trinta e sete reais e oitenta centavos) e subsequentes, bem assim, diante 

da suspensão da cobrança impõe como consequência lógica 

DETERMINAR que se ABSTENHA de promover a inclusão de dados da 

parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito em razão do débito 

objeto da demanda, ou já tendo feito, que promova a sua exclusão, para o 

que anoto o prazo de 05 (cinco) dias. Na hipótese de descumprimento da 

medida ora deferida, fixo, desde já, multa no montante de R$1.000,00 (mil 

reais) a ser suportada pela reclamada em favor da reclamante. Já 

designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002578-35.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON VEDOVATO DOS SANTOS REQUERIDO: 

EVANDRO DE SOUZA SANTOS Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA na 

qual busca a parte reclamante que seja a parte reclamada compelida a 

realizar a transferência do veículo " HONDA/CG 150 TITAN, Placa 

KAJ4519, Fabricação/Modelo 2006/2006, de cor predominante preta, 

Renavam 00891760610", bem como a pontuação nela existente desde a 

data da venda do bem. Passo análise da liminar. Para a concessão da 

tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado e cumulativamente que haja 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, in 

casu, concorrem. Conforme se evola da documentação que aparelha o 

pedido é certo que houve a negociação do veículo sobre o qual pesam os 

débitos, porquanto se vislumbra do documento consistente na Autorização 

para Transferência de Veículo que o negócio fora realizado em data de 

31/outubro/2012, sem que até o presente momento tenha a parte 

reclamada promovido como acordado. A documentação que aparelha o 

pedido serve para demonstrar o cumprimento dos requisitos que autorizam 

o deferimento da medida requerida. O perigo de dano é patente, porquanto 

a parte reclamada já se encontra em mora, dada a extrapolação do prazo 

legal e razoável para a transferência do veículo, estando o reclamado a 

experimentar débitos mesmo após a celebração do negócio jurídico. Por 

tais razões é que entendendo presentes os requisitos legais para a 

concessão da medida e de conseguinte DEFIRO a tutela de urgência para 

o fim de DETERMINAR à parte reclamada que proceda com a transferência 

do veículo, objeto da demanda "HONDA/CG 150 TITAN, Placa KAJ4519, 

Fabricação/Modelo 2006/2006, de cor predominante preta, Renavam 

00891760610" arcando com todos os custos necessários, bem como para 

que proceda a alteração da pontuação para a sua CNH ou que justifique 

qualquer negativa do DETRAN para fins de expedição de ofício por este 

juízo. Anoto o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento integral da 

determinação, a contar da efetiva intimação. Fixo, desde já, para a 

hipótese de descumprimento da medida, multa no importe de R$1.000,00 

(mil reais). Já designada audiência de tentativa de conciliação, cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009068-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELIA AGUIAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 1009068-73.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: NILCELIA AGUIAR MACHADO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPA na qual pretende a parte reclamante a antecipação dos efeitos 

da tutela para o fim de suspender a exigibilidade da fatura referente aos 

meses de dezembro/2019 e janeiro/2020. Passo análise da liminar. A parte 

colaciona aos autos faturas que apontam significativa diferença entre os 

meses objeto da demanda e outros, fato que embora não sirva para de 

pronto apontar ilicitude, já indica alguma divergência repentina na média de 

consumo da reclamante. Tendo em vista o fato de que a reclamante traz a 

juízo a questão a fim de buscar solução ao conflito de interesses, entendo 

que está amparado em situação bastante para lhe apontar boa-fé, fato 

que permite a concessão da medida. Vale ainda observar a 

caracterização do serviço de fornecimento de energia elétrica como 

serviço de natureza essencial (art. 10, inciso I da Lei nº 7783/89), bem 

como pela própria norma elencada no art. 22, caput e parágrafo único do 

CDC é de se anotar como regra a continuidade dos serviços tidos como 

essenciais. Por tais argumentos é que entendo prudente determinar à 

reclamada que RESTABELEÇA o serviço de fornecimento de energia 

elétrica à residência da parte reclamante (UC nº 6/1819846-5) Anoto para 

tanto o prazo de 05 (cinco) horas. Deverá o Sr. Meirinho fazer constar de 

sua certidão o horário em que encerrada a diligência. DEFIRO ainda a 

suspensão da cobrança da fatura objeto da demanda, bem assim 

determino que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição 

dos dados do reclamante no rol de inadimplentes, ou já tendo feito, que 

promova a sua exclusão, para o que anoto o prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da efetiva intimação. Impõe registrar que a presente decisão não 

exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais 

obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

mas tão só suspende a cobrança dos valores referentes ao período 

objeto da demanda (dezembro/2019 e janeiro/2020). Fixo, para a hipótese 

de descumprimento da medida multa no importe de R$1.000,00 (mil reais). 

Já designada sessão de conciliação, cite-se. Intime-se. Cumpra-se em 

regime de plantão, fazendo constar a presente decisão no mandado. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016535-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCOS RAMOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016535-40.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIO MARCOS RAMOS DOS REIS REQUERIDO: VIVO S.A. 

I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da parte 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual a 

parte autora alega se indevida, uma vez que não possuir qualquer 

contrato com a Reclamada que justifique a negativação de seu nome no 

valor de R$ 107,42 (cento e setenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos), contrato nº. 0250887182, com inclusão no SPC em 10/06/2016. 

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as negativações em comento, bem como indenização por 

danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. 

Indefiro as preliminares arguidas pela defesa, vez que incontroversa a 

negativação existente, conforme se evola da defesa. Consigna-se que a 

demanda está instruída com documentos suficientes ao seu julgamento, 

não havendo que se falar em indeferimento da inicial. 3. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é Procedente. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados da parte autora com referência a negativação em 

apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a parte reclamante afirma desconhecer, verifico 

assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Em contestação a Reclamada aduz que a 

cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços 

fornecidos por ela. Acostando para comprovar suas alegações telas de 

seu sistema interno. Destaco que as imagens juntadas no bojo da 

contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas de 

sistemas de seus programas de software, que em absoluto se 

caracterizam como documento, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados 

mediante simples comando de quem tem acesso aos dados. Desta forma, 

tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que 

viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças 

objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe 

incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse sentido: “Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 

C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. 

TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido 

inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não 

contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a 

exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração 

de inexistência da dívida. Em contestação, a requerida deixou de 

apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte 

autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis 

que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o 

condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável 

unilateralidade. Sentença que julgou procedentes os pedidos à exordial, 

para desconstituir o débito, excluir o nome da autora dos registros 

negativadores e condenar a ré a indenização por danos morais, mantida. 

Quantum fixado reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os 

consectários legais da sentença, eis que a autora apresenta outros 

registros negativos posteriores aquele discutido nesses autos (fls. 28/29). 

Valor que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e 

razoabilidade. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008864548, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)”. (destaquei) Assevero 

ainda, que em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os 

fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura e, 

assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual 

aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato 

da inserção dos dados da parte requerente nos cadastros de proteção ao 

crédito por si só já gera abalo moral, sendo que na sociedade hodierna o 

nome é um dos bens pessoais mais preciosos, sendo que qualquer ato 

que o desabone torna quase impossível realizar compras, abrir contas, 

dentre outros atos necessários ao bom viver. Assim a conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome do consumidor no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art. 43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto 

carece de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não 

restou observado pelo requerido. Ademais, In casu, o dano moral é o 

“damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), decorrendo 

diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. 

Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor em 

cadastros de inadimplentes, capaz de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provocando abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, 

haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar: (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Assim, em observância aos princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Insta salientar que, no caso em tela, inaplicável o 

entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, vez que, em detida 

análise ao extrato de negativação, verifica-se que a parte Autora não 

possui negativações preexistentes. III - DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIO MARCOS RAMOS DOS REIS em desfavor de VIVO 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos que geraram a 

negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir 

da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso. Determino que a parte Reclamada 

promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do 

débito em nome da parte Autora no valor de R R$ 107,42 (cento e setenta 
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e sete reais e quarenta e dois centavos), contrato nº. 0250887182, com 

inclusão no SPC em 10/06/2016, objeto dos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Doutor Juiz de Direito 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017557-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017557-36.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Cuida-se de Reclamação em que as alegações se 

fundam na ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da 

operadora reclamada, haja vista que os serviços não foram fornecidos 

nos limites contratados, pois os serviços foram cancelados pela 

Reclamada sem qualquer notificação, sob a alegada falta de 

documentação. Ao final o reclamante pugnou pela condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do 

essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Não merece ser acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. No que tange a 

preliminar de ausência de interesse processual, arguida pela Reclamada, 

insta ressaltar que o art. 3º do Código de Processo Civil dispõe que “para 

propor ou contestar a ação é necessário ter interesse e legitimidade”, 

sendo condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 

e o interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna na inicial pelo 

pagamento de indenização por danos morais decorrentes do 

cancelamento unilateral de seu contrato perante a Reclamada, desta 

forma, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que 

se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 3. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. 3. No mérito impõe-se lançar édito de 

PROCEDÊNCIA EM PARTE. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada 

está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte Autora alega que contratou os 

serviços de internet banda fornecidos pela Reclamada em 07/08/2019, 

tendo efetuado o pagamento de suas obrigações. Contudo, em 

03/11/2019, sem qualquer notificação teve os serviços cancelados. Segue 

alegando que, em contato com a Reclamada (protocolo nº. 

031120196374758) foi informada que o contrato foi cancelado por 

ausência de documentação e, consequente, suspeita de fraude. Porém, 

informa que os documentos foram enviados. A Reclamada, por sua vez, 

sustenta que os serviços estão ativos e sendo regularmente fornecidos à 

Reclamante. Contudo, verifica-se que razão não assiste à Reclamada, 

isso porque não demonstrou que os serviços estão sendo prestados de 

forma regular. Há de ser observado que a Reclamada sequer junta faturas 

dos meses de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020, de forma a 

validar suas alegações, haja vista que, se os serviços foram prestados, 

gerariam, evidentemente, faturas. Ademais, a Reclamada não impugnou 

especificamente o protocolo acostado pela Autora, ônus que lhe incumbia. 

Assim, tenho que houve a falha na prestação dos serviços, na medida em 

que a Reclamada não prestou os serviços nos limites contratados. No que 

tange os danos morais, tenho que o pleito merece acolhimento. Colhe-se 

dos autos que a parte Autora ficou impossibilitado de utilizar os serviços 

contratados por culpa da Reclamada. A responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. No presente 

caso não se trata de mero descumprimento contratual. É evidente que há 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem 

o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário 

discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação 

consumerista. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves a 

“responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um polo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 
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de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Assim, descura a 

operadora de telefonia de seu dever de lealdade, que está vinculada ao 

princípio da boa-fé, sendo oportuno citar Cláudia Lima Marques, que assim 

define tal princípio: “significa atuação refletida, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando 

seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 

agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem qualquer lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das 

obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5ª 

ed., RT, p. 216. O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez 

que não forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e 

consequências deletérias ao direito do Reclamante. Tais fatos exigem 

reparação moral. Quanto ao pedido de cancelamento dos serviços, 

consigna-se que não há como cancelar o que já está cancelado, portanto, 

indefiro o pedido. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE dos pedidos formulados por PAMELLA MARINA SIQUEIRA RAMOS 

em desfavor de VIVO S.A. para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE 

desde desta data (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo 

com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006229-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006229-12.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO OLÉ 

CONSIGNADO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de descontos 

indevidos na folha de pagamento da parte Autora de empréstimo 

consignado no valor mensal de R$ 20,77 (vinte reais e setenta e sete 

centavos), o qual alega nunca ter contratado. Ao final, pugnou pela 

declaração de inexistência de débitos, pela condenação da Reclamada à 

devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela Reclamada, em razão do 

resultado do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do 

CPC. A preliminar de litispendência arguida pela Reclamada deve ser 

afastada, vez que as demandas propostas pela parte Autora discutem 

contratos e descontos distintos. 3. Cumpre destacar que, no caso em 

apreço não será necessária a designação de audiência de instrução em 

julgamento, por ser matéria de prova documental, estando alias os 

presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora realmente adquiriu junto à Reclamada a 

contratação de empréstimos consignados, cujo contrato segue anexo à 

petição contestatória, juntamente com cópia dos documentos pessoais da 

parte Autora. Em detida analise ao contrato apresentado verifica-se que a 

parte Autora contratou em 07/02/2017 um empréstimo para receber crédito 

em sua conta corrente 7370-9, agência 2128, Banco do Brasil, no importe 

de R$ 798,28, a serem pagos em 96 (noventa e seis) parcelas mensais no 

valor de R$ 20,77 (vinte reais e setenta e sete centavos) cada. Portanto, a 

cobrança é devida, uma vez que o contrato encontra-se devidamente 

assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir dos 

documentos pessoais acostados aos autos em consonância com o 

contrato, igualmente, assinados por ela, inclusive, se compararmos com o 

termo de audiência de conciliação e procuração, onde constam 

assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer 

dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Outrossim, em 

que pese a Reclamante alegar que os contratos são inválidos, poderia ter 

acostado extratos de sua conta corrente, a fim de demonstrar que não foi 

beneficiada com crédito dos valores, conforme exposto alhures. Ora, se o 

contrato existe, conclui-se que a parte autora é devedora dos valores 

descontados em sua folha de pagamento, no que a requerida restringe-se 

ao exercício regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos 

colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às 

suas alegações. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação 

em danos morais e danos materiais, haja vista que os fatos alegados por 

si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano 

passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora não se 

desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais sofridos, 

ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DIONINA CRUZ DOS SANTOS em desfavor de Banco OLÉ 

CONSIGNADO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano 

Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É 

necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que naquele 

momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 
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uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016994-42.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN CATARINO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016994-42.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME 

REQUERIDO: WILLIAN CATARINO SOARES I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela Reclamante que 

alega ser credora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

esse oriundo do contrato de prestação de serviços educacionais, o qual 

atualizado perfaz a importância de R$ 3.870,01 (três mil, oitocentos e 

setenta reais e um centavos). É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. O feito amolda-se no requisito para julgamento 

antecipado da lide elencado no Art. 355, inciso II do Código de Processo 

Civil, pois o requerido embora citado/intimado conforme Aviso de 

Recebimento Positivo ID 27935418, não compareceu em audiência de 

conciliação, bem como não apresentou defesa até a presente data. O art. 

20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 344 do CPC dispõe que: 

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Desta forma, 

ante ao não comparecimento da Reclamada na audiência de conciliação, 

bem como a ausência de contestação, a confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial é medida que se impõe, contudo, conforme elencado no 

art. 20 exposto alhures, o pertence ao Juiz a convicção quanto a 

ocorrência dos fatos narrados pela parte Autora, cabendo a este auferir a 

ocorrência ou não dos danos conforme narrados na inicial, de acordo com 

as provas produzidas pela parte Reclamante. 3. No mérito a pretensão é 

Procedente. Extrai-se da exordial que a parte Requerida contratou os 

serviços educacionais da parte Requerente, conforme contrato anexo. 

Destaca-se que o contrato previa o pagamento do importe de R$ 3.000,00 

em 12 parcelas no importe de R$ 250,00, as quais não foram adimplidas 

pela parte Requerida. Assim, tendo o Requerido deixado de quitar com as 

obrigações referentes ao contrato celebrado, cabível sua condenação ao 

pagamento da obrigação assumida. É valido destacar que o contrato 

constitui obrigação e deve ser adimplido, haja vista a ausência de 

impugnação, ante a falta de contestação e comparecimento da parte 

reclamada aos atos processuais. Assim, verifico que o valor devido pela 

parte Reclamada perfaz o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais 

devem ser atualizados na forma prevista contratualmente. III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, decreto a 

revelia do Requerido e, no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO – ME em 

desfavor de WILLIAN CATARINO SOARES para CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento, além da aplicação de 

multa de 2% sobre o valor devido. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017386-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017386-79.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEDNEI LIBORIO FELICIANO REQUERIDO: COMPANHIA 

BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual a parte autora 

funda suas alegações na ocorrência de falha da prestação de serviço por 

parte da requerida que indevidamente cobrou em duplicidade pagamento 

de fatura realizado presencialmente em loja física da Reclamada. Ao final o 

autor pugnou pela condenação da requerida à restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem com ao pagamento de indenização 

por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC por afronta à norma do art. 38 

da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do FONAJE. 2. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela defesa, haja vista que havendo mais de um 

responsável pelos fatos, todos responderão solidariamente perante o 

consumidor, nos termos do parágrafo único do Art. 7º do CDC. Ademais, é 

exatamente a existência de solidariedade entre os participantes da cadeia 

de consumo que permite com que o consumidor demande contra um ou 

contra todos os responsáveis pelo fato (Art. 275 do Código Civil). 

Portanto, indefere-se a arguição de incompetência do juízo sob a alegação 

de necessidade de inclusão no polo passivo da demanda de empresa 

pública federal. 3. Cumpre destacar que, no caso em apreço não será 

necessária a designação de audiência de instrução em julgamento, por ser 

matéria de prova documental, estando alias os presentes autos instruídos 
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com a documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário 

da prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, 

para o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da 

lide. Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

se amolda no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Relata a parte Autora 

que em 20/09/2019 se dirigiu até o estabelecimento reclamado para 

realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito de sua esposa, no 

valor de R$ 122,72 (cento vinte e dois reais e setenta e dois centavos), 

cujo pagamento foi realizado por meio de cartão na função débito. Segue 

alegando que após digitar a senha constatou pelo visor que a transação 

havia sido autorizada, porém, a atendente informou que havia sido 

cancelada, sendo que a transação deveria ser repetida, oferecendo 

comprovante não fiscal. Aduz que após indagar a atendente o gerente foi 

chamado, tendo, após espera de 30 minutos, fornecido página de seu 

programa onde não constava nenhum registro da transação. Alega, ainda, 

que verificou que o valor havia sido debitado em sua conta, tendo 

informado a atendente, contudo, esta informou que nada poderia fazer e 

que caso não efetuasse novo pagamento a fartura de cartão de crédito 

permaneceria inadimplente. Portanto, alega que diante da situação teve 

que pagar novamente o valor. A parte requerida, por sua vez, sustenta 

que não possui responsabilidade no caso, haja vista que, conforme 

demonstrado pelo próprio Autor não recebeu os valores referentes à 

transação. Alega que a culpa é exclusiva da CEF, não tendo praticado 

qualquer ilícito. No entanto, a Reclamada não logrou êxito em comprovar 

que efetivamente não recebeu os valores da transação realizada em 

duplicidade, haja vista não ter juntado qualquer comprovante das 

transações em sua operadora de recebimento de cartões ou mesmo 

extrato de sua conta bancária. Ademais, conforme mencionado pelo 

Autor, o problema foi constatado na hora, sendo que a parte Requerida 

poderia intervir e solucionar o conflito, contudo, persistiu na cobrança em 

duplicidade. Portanto, deve a Reclamada, ante a ausência de provas, 

proceder na devolução do valor cobrado indevidamente do Autor no 

importe de R$ 122,72 (cento vinte e dois reais e setenta e dois centavos), 

consignando que a devolução deve ocorrer em dobro, pois presentes os 

requisitos contidos no parágrafo único do Art. 42 do CDC. Por certo, 

destaca-se ainda que é evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação dos serviços, pois não é admissível que a empresa não zele 

pela validade e legalidade do que cobra e vem a cobrar em dobro valores 

referentes à pagamento de fatura de cartão de crédito. Cumpre anotar que 

esses casos tratam de relação de consumo decorrente da má prestação 

de um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano moral que lhes forem causados. Dessa forma, 

resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante, sendo desnecessária, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Nesse sentido. "INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. 

Danos morais devidamente caracterizados, no caso em concreto, em face 

das cobranças indevidas, perpetradas pela demandada, com relação a 

contrato não pactuado pela autora. Dever de reparação configurado. 

RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003453966 RS , Relator: 

Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/05/2012, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2012)" 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). III - 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por CLEDNEI LIBORIO 

FELICIANO em desfavor da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

para (1º) CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante, da forma já 

dobrada, o importe de R$ 245,44 (duzentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), devendo esse valor ser atualizado 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a contar da data do desembolso e juros 

de mora de 1% a partir da citação; e (2º) CONDENAR a Reclamada a 

pagar à Autor o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, atualizados monetariamente pelo 

IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 

1% a contar da data da citação. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015812-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO NASCIMENTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015812-21.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EDIVALDO NASCIMENTO DE FRANCA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Parte Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida que a parte autora alega se indevida, uma vez que não 

possui qualquer débito com a Reclamada que justifique a negativação de 

seu nome no valor de R$ 315,35 (trezentos e quinze reais e trinta e cinco 

centavos), contrato nº. 795062389, inclusa no SCPC em 08/09/2019. Ao 

final, pugnou pela declaração de inexistência do débito que originou a 
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negativação em apreço, bem como indenização por danos morais. É a 

suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Portanto, não comporta o pedido de desistência 

formulado pela parte Autora, nos termos do Enunciado nº. 90 do FONAJE 

(parte final). Outrossim, observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à 

menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que 

vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Cumpre destacar 

que, no caso em apreço não será necessária a designação de audiência 

de instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito se amolda no 

requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. 3. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Compulsando os documentos juntados com a contestação, 

constata-se que a parte Autora contratou perante a Reclamada os 

serviços bancários, cujo Termo de Abertura de Conta segue anexo. 

Destaca-se que a parte Reclamada logrou êxito em comprovar que a parte 

Autora utilizou os serviços conforme extratos anexos à defesa. Ademais, 

verifica-se que o Autor realizou a contratação de crédito pessoal, cujo 

valor foi creditado em sua conta corrente. Portanto, a cobrança é devida, 

uma vez que o Contrato encontra-se devidamente assinado pela parte 

Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos 

e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e 

declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a 

olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do 

próprio punho da parte autora. Ora, se o contrato existe, e restou 

inadimplente, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado 

no extrato de negativações, no que a requerida restringe-se ao exercício 

regular de direito que lhe compete. Assim, os documentos colacionados 

pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas 

alegações. Consigna-se, ainda, que a responsabilidade pela notificação 

extrajudicial quando da inclusão dos danos no cadastro de inadimplentes é 

de responsabilidade do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do 

STJ. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO. INSCRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DÉBITO ORIUNDO DO PARCELAMENTO DOS CUSTOS TIDOS PELA 

CONCESSIONÁRIA COM A INSTALAÇÃO DO RAMAL COLETOR, QUANDO 

DA LIGAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA PARTE 

AUTORA. DÉBITO NÃO PAGO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR EXERCÍCIO 

REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DÉBITO QUE SE MOSTRA DEVIDO. A 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO É DE RESPONSABILIDADE 

DO ARQUIVISTA, ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §2º DO CDC E SÚMULA 359 DO 

STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006460158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 16/12/2016). Desse modo, não se afigura 

a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. A parte autora 

não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, os danos morais 

sofridos, ferindo o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu as 

Requeridas em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação 

ou omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo 

regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de 

proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 

que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como 

conferir crédito às alegações da reclamante na medida em que os fatos 

provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar 

édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, inciso I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por EDIVALDO NASCIMENTO DE FRANCA em desfavor de 

ITAU UNIBANCO S/A. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital [1] “É necessário que da narrativa decorra 

verossimilhança tal que naquele momento da leitura se possa aferir, desde 

logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, 

deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o grau de 

verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela contestação. 

E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da proposição a 

reforça, ao estabelecer que a base são “as regras ordinárias de 

experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos 

elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como 

verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da norma é um 

tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador se utilizou de 

termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, 

então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom 

senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do 

Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2) HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016352-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VISUAL FORMATURAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDINALDO NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016352-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: VISUAL FORMATURAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ELDINALDO NUNES DE SOUZA I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida pela Reclamante que alega ser 

credora da importância de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta 

reais), valor este oriundo do contrato de compra e venda de álbum de 

fotografia. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. O feito 

amolda-se no requisito para julgamento antecipado da lide elencado no art. 

355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o requerido, embora 

citado/intimado conforme Aviso de Recebimento Positivo ID 27947170, não 

compareceu em audiência de conciliação, bem como não apresentou 

defesa até a presente data. O art. 20 da Lei 9.099/95 estabelece que: “não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
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pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Já o art. 

344 do CPC dispõe que: “Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor”. Desta forma, ante ao não comparecimento da Reclamada na 

audiência de conciliação, bem como a ausência de contestação, a 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial é medida que se impõe, 

contudo, conforme elencado no art. 20 exposto alhures, o pertence ao 

Juiz a convicção quanto a ocorrência dos fatos narrados pela parte 

Autora, cabendo a este auferir a ocorrência ou não dos danos conforme 

narrados na inicial, de acordo com as provas produzidas pela parte 

Reclamante. 3. No mérito a pretensão é Procedente. Extrai-se da exordial 

que a parte Requerida contratou os serviços da parte Requerente, 

conforme contrato anexo. Destaca-se que o reclamado contratou o 

serviço de fotografia, do qual está incluso 01 álbum de 102 folhas com 

204 fotos, tamanho 24x30, 01 DVD e 01 álbum digital, no valor total de R$ 

4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), cujo valor não foi honrado 

pela Reclamada. Assim, tendo o Requerido deixado de quitar com as 

obrigações referentes ao contrato, deve pagar o débito perante a 

Requerente. É valido destacar que o contrato constitui obrigação e deve 

ser adimplido, haja vista a ausência de impugnação, ante a falta de 

contestação e comparecimento da parte reclamada aos atos processuais. 

Assim, verifico que o valor devido pela parte Reclamada perfaz o importe 

de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais). III - DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, decreto a revelia do 

Reclamado e, no mérito, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por VISUAL FORMATURAS LTDA em desfavor de ELDINALDO 

NUNES DE SOUZA para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 

R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), atualizados 

monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos desde o vencimento. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º Juizado 

Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011820-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011820-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se de AÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 91,18 

(noventa e um reais e dezoito centavos) com última inclusão no Serasa em 

22/07/2019. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Ante a ausência 

de preliminares passo à análise do mérito da causa. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. A Reclamada, por sua vez, apenas limita-se a afirmar a 

existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é legítimo. 

Contudo, a Reclamada deixou de colacionar aos autos provas que 

demonstrem ao origem do débito negativado. Dessa forma, verifico que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. A conduta 

consistente em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de 

proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação 

moral. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os 

serviços de proteção ao crédito são considerados entidades de caráter 

público, conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece 

de manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA – ME em 

desfavor de EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, 

bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data do evento danoso. Proceda o 

Reclamado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto 

da lide, nos órgãos de proteção ao crédito. O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 
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9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008804-90.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008804-90.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ISABELLE LIMA DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS S E N T E N Ç A I - RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc 

DANOS MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de 

seus dados nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de 

R$ 525,51 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) 

com inclusão no Serasa em 11/06/2016. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS não merece 

ser acolhida, vez que a negativação acima elencada foi solicitada por ela, 

portanto, legitima para figurar no polo passivo da demanda. 3. A pretensão 

merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir que o 

registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido. No entanto, deixou de trazer aos autos o contrato que demonstre 

a existência de relação jurídica entre as partes para que se possa analisar 

a origem do débito. Dessa forma, verifica-se que a empresa não trouxe 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Reclamante, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes 

em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o 

registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe esclarecer, que as 

ademais anotações e nome da Requerente estão sendo discutidas em 

outras ações. Dessa forma, a conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ISABELLE LIMA DA SILVA em desfavor de 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS para 

DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide, bem como CONDENAR 

a Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente 

data, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da data do evento danoso (11/06/2016). Proceda o Reclamado, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos 

órgãos de proteção ao crédito (Serasa). O não cumprimento incidirá em 

multa no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e sem 

honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013552-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013552-68.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: IGOR PIRES FERNANDES REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de Ação de Indenização c/c 

Perdas e Danos na qual alega o Reclamante que seu voo contratado junto 

à Reclamada sofreu atraso ocasionando perda de voo de conexão, bem 

como falha na prestação de serviço na emissão dos bilhetes aéreos, que 

resultaram no atraso superior à 4h para chegada ao destino final. Ao final 

pugnou pela condenação da Reclamada em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 
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vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Inexistem preliminares a 

serem analisadas. 3. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Da análise dos autos, 

verifica-se que o Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa 

Reclamada para trecho Cuiabá-São Paulo – Cidade do México - Cancun 

para o dia 10/01/2019, com previsão de partida as 07h25 e chegada as 

18h40. No entanto, a Reclamante alega que o voo Cuiabá/MT-São Paulo/SP 

sofreu um atraso que o fez perder a conexão para a Cidade do México. 

Além disso, após realocar em outro voo, emitiram o bilhete aéreo de sua 

esposa Sra. Neuza Cristina, de forma equivocada gerando novo 

retardamento, vindo a chegar ao destino final com mais de 8h atraso. A 

Reclamada alega que o atraso do voo ocorreu por tráfego aéreo, mas que 

prestou toda a assistência material necessária. Por isso, nega o dever de 

reparação em danos morais. Analisando os documentos anexos aos 

autos, incontroverso que houve o atraso do voo contratado pelo 

Reclamante perante a Reclamada, bem como que houve erro na emissão 

do bilhete aéreo da esposa do Reclamante ocasionando um atraso de 8h 

(oito) horas para o cumprimento do percurso. Inconteste, portanto, a 

obrigação da primeira Reclamada à reparação dos danos de ordem moral 

causado ao Reclamante em razão da falha na prestação de serviço. Com 

efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou 

os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado 

nos limites do contrato, já que houve o atraso no cumprimento do itinerário 

de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac 

(Resolução nº 141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de 

danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do voo contratado 

lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que 

foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. Nesse sentido, verbis: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE 

VOO POR MAIS DE SETE HORAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. A manutenção não programada de aeronave não é força maior e 

não justifica o atraso. Trata-se de fortuito interno que integra o risco da 

atividade da transportadora e não afasta o dever de indenizar (art. 14 da 

Lei 8.078/90). DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Valor 

da indenização fixado na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que vai 

mantido, porquanto em sintonia com os parâmetros desta Câmara em 

situações parelhas. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046400677, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 16/08/2012)” 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO DE VOO POR MAIS DE oito 

HORAS SEM JUSTIFICATIVA EXCULPANTE. NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANOS MORAIS. Não exculpa o ato 

ilícito a justificativa de que a alteração ocorrida se deveu por motivos de 

força maior, dada a necessidade de reorganização da malha aérea no 

período indigitado. O atraso do voo, por mais de oito horas, sem as 

informações precisas e adequadas ao consumidor, tal qual se obriga o 

fornecedor de serviços, à luz do que dispõe o art. 14, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, traduz inexecução do contrato, da mesma forma 

que os cancelamentos não justificados. No caso dos autos, configurado o 

prejuízo à consumidora, relegada ao alvedrio por conta da inescusável 

falha na prestação dos serviços de transporte aéreo a cargo da ré, resta 

configurada a obrigação de indenizar. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 

Não obstante os percalços vivenciados pela apelada e que colorem a 

figura do dano moral in re ipsa, o montante arbitrado na sentença se 

mostra um tanto dissociado da média praticada por esta Câmara em 

situações análogas, devendo ser reduzido. Nestes termos, é de ser 

reduzida a indenização para o valor de R$ 7.240,00 (sete mil duzentos e 

quarenta reais), representativo de 10 salários mínimos atuais, verba que 

deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da data do acórdão, seguindo-se 

a orientação da Súmula n. 362 do STJ e com a incidência de juros 

moratórios a contar da citação, por se tratar de responsabilidade 

contratual e na linha da jurisprudência unívoca do colegiado. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70051526168, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia 

Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 17/04/2014) (grifei) No que 

pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 

186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Dessa forma, reputa-se proporcional 

fixar a reparação em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para condenar CONDENAR a 

Reclamada (GOL LINHAS AEREAS S.A.) a pagar a parte reclamante (IGOR 

PIRES FERNANDES) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a 

partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, para fins 

de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila 

Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009051-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009051-71.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: EROTHIRDE ELENA DE LIMA BARBOSA REQUERIDO: 

BANCO ORIGINAL S/A I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se de 

‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que objetiva reparação em danos 

morais. É o suficiente a relatar. II – MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros 

para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 

9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Inexistem preliminares a serem analisadas. O Reclamante 

alega que terceiros fraudadores abriram conta corrente perante a 

Reclamada com a finalidade de receber valores oriundos de um 

empréstimo contraído perante o Banco Bradesco Financiamento S/A 

também de forma fraudulenta. A Reclamada, por sua vez, alega que não 

praticou ato ilícito a ensejar dever de reparação por danos morais, 

afirmando ser tão vítima quanto a Reclamante. Acontece que em vista da 

alegação da Reclamante deveria a Reclamada trazer aos autos a 

comprovação da contratação objeto da lide (solicitação de abertura de 

conta corrente), ônus que lhe competia conforme art. 373, II do CPC. 

Assim, o reconhecimento da falha na prestação de serviço é medida que 

se impõe. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇAO MEDIANTE FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A 

instituição financeira, ao conceder crédito a clientes, deve se cercar de 

todas as cautelas necessárias, tais como a conferência dos dados 

fornecidos e das assinaturas apostas em documentos. Portanto, não 

tendo a ré se precavido ao realizar contrato de abertura de conta 

mediante fraude, deve arcar com as consequências, não lhe sendo dado 

repassar tais ônus ao consumidor que foi vítima da fraude. A inscrição 

indevida junto aos órgãos restritivos de crédito é motivo suficiente à 

configuração de lesão à personalidade, por se tratar de dano moral in re 

ipsa, que prescinde de qualquer demonstração específica. Majoração do 

quantum indenizatório fixado no juízo de origem, de acordo com os 

parâmetros utilizados pelo Colegiado em casos análogos, atendendo às 

funções do instituto. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, 

considerando as características compensatória, pedagógica e punitiva da 

indenização, bem como estando em consonância com os casos análogos 

julgados por esta colenda Câmara. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 

70079503900, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em: 27-02-2019) De tal modo, restam 

caracterizados os danos morais, não sendo necessária a comprovação 

da repercussão patrimonial do dano, basta a sua ocorrência, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493) Assim, provada a ofensa e o 

dano moral sua reparação é impositiva, na forma do art. 5º, incisos v e x 

da constituição federal e do art. 944 e seguintes do código civil. No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Assim, no caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

da empresa autora da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia 

da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um 

enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no 

causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo 

atentado." (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, caminho não 

se não o da procedência do pedido inicial. III - DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente Reclamação Cível e, em consequência: 1) DECLARO 

a inexistência de relação jurídica entre as partes; 2) CONDENO a 

Reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo IGPM/FGV a partir da 

presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês a partir 

do evento danoso. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitado esta em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Camila Silva de Souza Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006241-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006241-26.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: DIONINA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

DAYCOVAL S/A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de desconto indevido em 

contracheque no valor total de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois 

reais). Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, a 

restituição da quantia de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), bem 

como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Em prejudicial de mérito a Reclamada 

suscita a ocorrência de prescrição, argumentando que ao caso se aplica 

o art. 206, §3º, V do Código Civil, responsabilidade extracontratual. Rejeito 

a prejudicial, vez que ao caso de aplica o prazo do art. 27 do CDC. 

Impõe-se, ainda, registrar que dada a natureza de trato sucessivo o lapso 
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prescricional se renova mês a mês. Rejeito a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela reclamada, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. Rejeito a 

alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. Rejeito, 

ainda, a preliminar de litispendência tendo em vista que as ações 

apontadas tem como objeto contrato diverso do ora discutido. Superada a 

prejudicial de mérito e as preliminares passo à análise do mérito da causa. 

3. No mérito a pretensão é improcedente. Da análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que a Reclamada procedeu a 

descontos no contracheque da Reclamante na quantia de R$ 30,50 (trinta 

reais e cinquenta centavos), cujo valor total remonta a quantia de R$ 

732,00 (setecentos e trinta e dois reais) – conforme holerites 

colacionados nos ID 23461833, 23461835 e 23461837, o qual alega 

desconhecer a contratação. A Reclamada, por sua vez, alega que a 

Reclamante contratou sob nº 20-1250908/12, em 02/07/2012, o valor de 

R$ 1.007,70, a ser pago em 72 parcelas de R$ 30,50. E que o contrato foi 

pago da seguinte forma: R$ 1.007,70 a favor da Parte Autora, via TED, em 

02/07/2012. Aduz ainda que a Reclamante refinanciou o contrato 

supracitado em 05/03/2015, dando origem ao contrato nº 25-3471727/15, 

no valor de R$ 1.110,42, a ser pago em 96 parcelas de R$ 30,50 cada. 

Narra que o contrato foi pago da seguinte forma: R$ 311,25 a favor da 

Parte Autora, via TED, em 03/05/2015. O valor de R$ 799,17 foram 

utilizados para refinanciamento da operação anterior. Com finalidade de 

comprovar o alegado a Reclamada trouxe os referidos contratos 

devidamente assinados pela Reclamante, bem como os TEDS das 

mencionadas operações. Aliás, a Reclamada trouxe todos os contratos e 

teds já realizados com a Reclamante e todos assinados. Assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos 

documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações 

apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por 

outro lado, a Reclamante impugnou a contestação limitando-se apenas a 

negar a existência de relação jurídica a qual fora fartamente demonstrada 

pela Reclamada. Destaco que a Reclamante sequer trouxe aos autos os 

seus extratos bancários para comprovar que não houve o crédito dos 

valores informados pela Reclamada, ônus que lhe competia nos termos do 

art. 373, I do CPC. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deixo de condenar a 

Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

DIONINA CRUZ DOS SANTOS em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005884-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DANIEL DE ARAUJO SCHAEFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005884-46.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADRIANA DANIEL DE ARAUJO SCHAEFER REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em que causa de pedir se funda na alegação de falha na 

prestação de serviço por cobrança indevida de fatura supostamente 

paga. Pede a inexistência declaração de inexistência de débito, bem como 

a condenação da Reclamada em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 

do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

Reclamada pleiteia a retificação do polo passivo para constar a empresa 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA que incorporou a empresa SKY 

SERVIÇOS LTDA, em razão da comprovação OPINO pelo acolhimento do 

pedido. Rejeito a preliminar arguida pela Reclamada, vez que nos termos 

do art. 54 da Lei nº 9.099/95 não há se falar em pagamento de custas, 

taxas ou despesas processuais tornando, por ora, irrelevante a 

discussão acerca da concessão de justiça gratuita a qual, em caso de 

eventual interposição de recurso, deverá ser analisada pela Turma 

Recursal. A Reclamada, em preliminar, suscita ausência de interesse de 

agir da Reclamante sob o argumento de que a Reclamante deveria buscar 

a composição do extrajudicial. OPINO, pela REJEIÇÃO da preliminar, pois o 

consumidor não é obrigado a esgotar os meus administrativos para 

exercer seu direito de ação. Além disso, a Reclamada sequer exteriorizou 

o interesse na composição amigável quando da realização de audiência de 

conciliação, conforme se observa do termo da citada audiência 

colacionado no Id 2643230. Superadas as preliminares passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a pretensão é improcedente. O Reclamante 

alega que havia contratado um plano de internet banda larga e combo de 

canais fechados perante a Reclamada pelo valor mensal de R$ 247,77 

(duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos). No entanto, 

afirma que por impossibilidade financeira optou por permanecer apenas 

com o serviço de internet solicitando na data de 08/06/2019 o 

desligamento do combo de canais fechados. Narra que na data de 

14/06/2019 os equipamentos foram retirados de sua residência, conforme 

comprova no Id 23234966. Contudo, afirma que no mês de julho/2019 a 

Reclamada enviou fatura indevida, pois cobrando o valor ainda do pacote 

antigo. E que, no mês de agosto/2019 a Reclamada realizou a cobrança do 

valor de 350,78 (trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos) 

cobrando em duplicidade a fatura de junho/2019. Por isso, pede a 

restituição da quantia paga em excesso e reparação por danos morais. 

Por sua vez, a Reclamada alega que os pagamentos da Reclamante eram 

realizados por meio de cartão de crédito, mas que a partir da fatura de 

agosto/2019 a forma de pagamento fora alterada para boleto. Narra que a 

fatura com vencimento dia 15/06/2019, foi paga no dia 15/06/2019, no 

valor R$247,77 (duzentos e quarenta e sete reais e setenta e sete 

centavos), porém dia 01/08/2019 valor foi estornado pela administradora 

do cartão. Aduz que a fatura com vencimento dia 15/07/2019 foi paga dia 
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19/07/2019, no valor R$ 40,74, referente a apenas a internet BANDA 

LARGA. Aduz, portanto, que inexistiu ato ilícito e que apenas cobrou pelos 

serviços prestados. É a síntese. Da análise de toda a prova colhida nos 

autos verifico que razão não assiste o Reclamante, pois não logrou êxito 

em comprovar a cobrança indevida. De fato, a fatura de junho/2019 havia 

sido debitada do cartão de crédito do Reclamante conforme comprovou no 

Id. 23235552, no entanto, o débito fora estornado, conforme se verifica da 

fatura de agosto/2019 colacionada pelo autor no Id 23235554. Logo, a 

cobrança da fatura de agosto/2019 na ordem de R$ 350,78 (trezentos e 

cinquenta reais e setenta e oito centavos) se traduz devida, ante a 

ausência de pagamento. Vale dizer, o Reclamante não apresentou 

impugnação à contestação e, por isso, deixou de trazer aos autos a 

comprovação do efetivo pagamento da citada fatura com a apresentação 

da fatura de seu cartão de crédito relativa ao mês de agosto/2019, ônus 

que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC. Sendo assim, não 

verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, o próprio instrumento 

contratual pactuado entre as partes se traduzem em provas a socorrer as 

suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da 

controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à 

contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, 

e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que 

inexistiu. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 

argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se desincumbiu de 

referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si 

só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu 

direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal 

ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se 

provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial feito por ADRIANA DANIEL DE ARAUJO SCHAEFER em desfavor de 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, ambos com qualificação nos autos. Deixo 

de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença 

submetida à apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 

4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO 

MENNA BARRETO DUARTE. CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º 

Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014193-56.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014193-56.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: GILSON BATISTA SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO 

PARTICIPACOES S.A. I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado 

o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que 

desconheces os débitos de R$ 505,72 (quinhentos e cinco reais e setenta 

e dois centavos), com data de inclusão no SERASA EXPERIAN em 

23/07/2018. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da lide, 

bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Rejeito ainda a preliminar de inépcia da 

inicial, pois analisando os autos verifico que a parte Reclamante 

apresentou todos os documentos necessários para a apreciação do seu 

pedido, especialmente o extrato da negativação onde fundamenta seu 

pedido. Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 3. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

registro dos dados do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante afirma 

indevido, vez que não possui relação jurídica com a empresa. A 

Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do 

exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a 

legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos nos Ids 

27020739 e 27020738 contrato de adesão à cartão de crédito firmado pelo 

Reclamante, cujas assinaturas são bastante semelhantes às apostas nos 

documentos que instruíram a inicial de modo a convencer que saíram do 

punho da parte Reclamante, bem como demonstrou nos autos, no Id 

27021492, que o débito tem origem na inadimplência quanto a fatura do 

cartão 0004180500070457018, vencida em 23/07/2018. Impende ressaltar, 

que as faturas tiveram pagamento até a relativa ao mês de junho/2018, 

após esta data o Reclamante deixou de efetuar os pagamentos mensais, 

gerando, portanto, juros pela sua inadimplência. Assim, não verifico 

ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se 

traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia. Por outro lado, a Reclamante 

apresentou impugnação limitando-se a negar a relação jurídica já 

fartamente demonstrada pela Reclamada. Ora, a parte Reclamante 

deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da 

contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, pois ônus que lhe 

competia nos termos do art. 373 do CPC. Deixo de condenar a Reclamante 

em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da parte não se 

afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por GILSON BATISTA 

SILVA em desfavor de BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A ambos 

com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015463-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

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

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015463-18.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de demanda em que a causa 

de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que 

desconhece o débito de R$ 356,07 (trezentos e cinquenta e seis reais e 

sete centavos) e R$ 709,98 (setecentos e nove reais e noventa e oito 

centavos), com data de inclusão em 03/06/2019 e 05/07/2019, 

respectivamente. Pede a declaração de inexistência do débito objeto da 

lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A preliminar arguida pela Reclamada de 

ausência de comprovação de documento indispensável será afastada 

para dar lugar ao princípio da primazia do julgamento do mérito. 3. No 

mérito a pretensão é improcedente. Da análise dos documentos acostados 

na exordial não se permite constatar que o registro dos dados do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

Reclamada. Isto porque, a parte não colacionou aos autos o extrato dos 

bancos de proteção ao crédito que demonstre a ocorrência de 

negativação alegada. Assim, resta evidente que a demandante não se 

desincumbiu do ônus do art. 373, I do CPC, porquanto o só fato de fazer 

alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta, sendo 

necessário para tanto que seja carreado aos autos prova que embase o 

alegado. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao 

autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deixo de condenar a 

Reclamante em litigância de má fé uma vez que a conduta processual da 

parte não se afastou dos limites de defesa da sua pretensão. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito por 

JULIO CESAR DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A 

ambos com qualificação nos autos. Deixo de condenar a Reclamante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à apreciação e 

homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. 

CAMILA SILVA DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da 

Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016626-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016626-33.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROBERT DE OLIVEIRA MOREIRA REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A I – RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a alegação funda-se em falha 

na prestação de serviços decorrente da cobrança de multa por serviço 

cancelado (matrícula cancelada). Pleiteou a condenação da Reclamada em 

danos morais e materiais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. 3. No mérito a ação é procedente em parte. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

O Reclamante alega em setembro/2019 se inscreveu no curso de 

formação pedagógica em matemática (EAD – Ensino à Distância) perante a 

Reclamada. Aduz que como não obteve retorno à respeito do inicio das 

aulas e das demais informações atinentes ao curso, realizou o 

cancelamento da matrícula na data de 20/09/2019. No entanto, afirma que 

depois de efetivado o cancelamento a Reclamada permaneceu a realizar 

cobranças de multa e ameaças de inclusão dos seus dados nos serviços 

de proteção ao crédito. Na contestação a reclamada aduz que as 

cobranças são devidas ante a contratação dos serviços pelo Reclamante 

e que os serviços foram a ele disponibilizados, portanto, improcede o 

pedido de indenização. De análise detida aos autos resta incontroverso 

que houve a solicitação do cancelamento dos serviços contratados 

perante a Reclamada, pois o Reclamante comprovou que insistiu na 

obtenção de informações a respeito do inicio das aulas e demais questões 

atinentes ao curso, sem obter qualquer resposta da empresa, conforme 

se depreende das mensagens trocadas com o preposto da empresa 

colacionadas no Id. 26094381. Sendo assim, não há se falar em imposição 

de multa por rescisão antecipada do contrato, pois a rescisão ocorreu por 

culpa exclusiva da Reclamada. De igual modo, não há razões para a 

cobrança de mensalidades já que os serviços não foram utilizados pelo 

Reclamante, pois incontroverso o pedido de cancelamento da matrícula. 

Dessa forma, impõe acolher o pedido apenas para declarar a inexistência 

de débitos em relação a contrato objeto da lide, bem como determinar que 

a Reclamada abstenha-se de incluir os dados da Reclamante nos serviços 

de proteção ao crédito em relação ao contrato ora impugnado. Por outro 

lado, melhor sorte não acolhe o Reclamante quanto ao pedido de 

reparação em danos morais, vez que a situação por ela vivenciada não se 

afigura capaz de causar danos à sua personalidade. Não se está, 

contudo, dizendo, com isso, que a autora não sofreu transtornos e 

frustração. Reconhece-se que a situação atravessada é capaz de 
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ensejar extremo desconforto. Entretanto, não alcança o patamar de 

autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo a ensejar reparação. 

Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento comum à vida em relação, 

não indenizável, portanto. Nesse sentido: Ementa: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - TELEFONIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

RECONHECIDA NA SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

INDEFERIDA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

REPERCUSSÃO DERIVADA DA COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR 

QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA 

MANTIDA.Apelação improvida.” (SP 0103143-35.2005.8.26.0000, Relator: 

Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 02/06/2011, 36ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2011) Ementa: “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 1 Consoante a teoria da carga 

dinâmica da prova, o ônus de sua produção deve recair sobre a parte que 

detiver melhores condições de produzi-la, tudo como forma de se alcançar 

a justiça do caso concreto. 2 Não logrando êxito a parte-ré em demonstrar 

a exigibilidade do débito controvertido pela parte-autora, é de rigor seja 

julgado procedente o pedido de desconstituição da dívida. 3 Para a 

caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma 

situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses 

capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no 

mínimo, abalo que exceda a normalidade. O vexame, humilhação ou 

frustração devem interferir de forma intensa no âmago do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que 

não se verifica nas circunstâncias, constituindo os fatos que balizam o 

pedido indenizatório em meros dissabores inerentes à situação vivenciada 

pela partes. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível Nº 

70048125421, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 26/04/2012) Improcedente, 

portanto, o pedido para condenação em danos morais. III – DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

EM PARTE do pedido do Reclamante ROBERT DE OLIVEIRA MOREIRA 

apenas para DECLARAR a inexistência dos débitos relativos ao contrato 

objeto da lide, bem como para DETERMINAR que Reclamada se abstenha 

de incluir os dados da Reclamante nos serviços de proteção ao crédito 

pelos débitos ora impugnados, fixo desde já multa no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Sentença submetida à apreciação e homologação do Exmo. Juiz de Direito 

Titular do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO 

ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE. Camila Silva de Souza Juíza Leiga 

do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018211-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018211-23.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ADILSON BEZERRA DA SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA em que a causa de pedir funda-se na alegação de falha na 

prestação de serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida 

dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pelo 

débito no valor total de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), incluso no 

SCPC BRASIL na data de 09/11/2019. Pede a declaração de inexistência 

do débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma 

do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Observo ainda que não se aplica preceito 

contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 

9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Rejeito, ainda, a preliminar de litispendência tendo em 

vista que as ações apontadas tem como objeto negativações distintas da 

ora discutida. Superada a preliminar passo à análise do mérito da causa. 

3. A pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados na 

exordial permite constatar que o registro dos dados do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da Reclamada, por 

débito que o Reclamante afirma indevido vez que não possui relação 

jurídica com a empresa. A Reclamada alega atuar no exercício legal do 

direito de credora, afirmando que o Reclamante se matriculou no curso 

Ciência Contábeis e não teria honrado com as mensalidades do curso. 

Entretanto, a Reclamada deixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Assim como, deixou de colacionar aos 

autos a comprovação da utilização dos serviços pelo Reclamante. Dessa 

forma, entendo que a empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações 

sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a 

que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – 

ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à 

necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque 

hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do 

alegado na exordial. Descura, assim, a demandada do dever de 

impugnação específica de que trata o art. 341, caput, do CPC, o que faz 

presumir a veracidade dos fatos articulados pela parte autora. Por 

conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a 

inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos 

órgãos de proteção ao crédito. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome do consumidor 

em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, 

percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, 

provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja 

vista que o nome do cidadão constitui-se em direito personalíssimo 

indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. 

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a 

realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 
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art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos da presente demanda ajuizada por ADILSON BEZERRA DA SILVA 

em desfavor de NHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A; para 

CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no Id 26520543 dos autos; 

para DECLARAR a inexistência do débito objeto da lide; bem como para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante à título de danos morais a 

importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual será atualizado da data 

do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês do evento danoso. Sem condenação nos ônus da sucumbência 

(Lei nº 9.099/95, art. 55). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Sentença submetida à 

apreciação e homologação da Exmo. Juiz de Direito Titular do 4º Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. JOÃO ALBERTO MENNA 

BARRETO DUARTE, nos termos do art. 40 de Lei 9.099/95. CAMILA SILVA 

DE SOUZA Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008768-48.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SARAIVA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008768-48.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANA PAULA SARAIVA GUEDES REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em que a parte reclamante alega que teve falha na prestação de 

serviço por cobrança, assim como por inscrição indevida de seus dados 

nos cadastros de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 373,59 

(trezentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) com 

inclusão no SPC em 14/08/2015. Pede a declaração de inexistência do 

débito objeto da lide, bem como reparação em danos morais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito 

a alegação da Reclamante de incompetência do juízo por necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, vez que verifico que existem nos autos 

elementos de prova suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A 

pretensão merece procedência. Da análise das provas permite-se inferir 

que o registro dos dados da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da Reclamada, por débito que a Reclamante 

afirma indevido. No entanto, de---ixou de trazer aos autos o contrato que 

demonstre a existência de relação jurídica entre as partes para que se 

possa analisar a origem do débito. Dessa forma, verifica-se que a 

empresa não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

do Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro 

probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que 

lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que 

se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos 

direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e 

juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, 

assim, a demandada do dever de impugnação específica de que trata o 

art. 341, caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos 

articulados pela parte autora. Por conseguinte, impõe-se acolher os 

pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir 

a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito. Cabe 

esclarecer, que as ademais anotações e nome da Requerente estão 

sendo discutidas em outras ações. Dessa forma, a conduta consistente 

em encaminhar ou manter o nome da Reclamante no órgão de proteção ao 

crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os 

bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito são considerados entidades de caráter público, 

conforme preceitua o art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de 

manter-se atualizado a fim de proteger os usuários, o que não restou 

observado pela requerida. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” 

(o dano está na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, 

prescindindo de comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou 

manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes, a par de implicar palpáveis incômodos, percalços, 

transtornos, prejuízos e constrangimentos desnecessários, provoca abalo 

de crédito e afronta a dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome 

do cidadão constitui-se em direito personalíssimo indissociável da 

dignidade que é ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados por ANA PAULA SARAIVA GUEDES em desfavor de 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS para DECLARAR a inexistência do 

débito objeto da lide, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento 

danoso (14/08/2015). Proceda o Reclamado, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a baixa do débito objeto da lide, nos órgãos de proteção ao 

crédito (Spc). O não cumprimento incidirá em multa no valor fixo de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o Reclamante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto a presente SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Cuiabá para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Camila Silva de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível 

da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018882-46.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA OAB - MT22378/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA MAYSSA ALVES PRADO 04068452121 (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1018882-46.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: EVALDO MAGNO 

LEITE TEIXEIRA EXECUTADO(A): GIOVANNA MAYSSA ALVES PRADO 

04068452121 S E N T E N Ç A Vistos, Homologo o acordo entabulado 

pelas partes. De conseguinte, comprovado o pagamento do valor 

acordado, com fulcro no art. 924, II, do CPC, declaro extinto o processo. 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. João Alberto Menna Barreto 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZA BENEDITA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

PROCESSO: 1002202-49.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIZA BENEDITA 

DE SIQUEIRA EXECUTADO(A): BANCO ITAUCARD S/A e outros 

SENTENÇA Vistos, I- Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). A parte 

reclamante e a primeira reclamada transigiram, conforme se verifica do 

acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por 

sentença. II- Dê-se o prosseguimento do feito em relação a segunda 

reclamada, cite-se no endereço apresentado na Mov n° 29673328. 

Designe-se nova audiência conforme pauta em juízo. Intimem-se. 

Cumpra-se. João Alberto Menna Barreto Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014536-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014536-52.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: LUIZ MAURO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A I - 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Cuida-se de demanda em que as 

alegações se fundam em cobranças indevidas, haja vista que a Autora 

alega que não contratou cartão de crédito consignado, sendo engada, 

pois havia contratado apenas empréstimo consignado com desconto em 

folha de pagamento. Portanto, alega ser indevidos os descontos em sua 

folha de pagamento dos valores referentes à cartão de crédito 

consignado. Ao final pugna pela rescisão do contrato, bem como a 

condenação da Reclamada ao pagamento de indenização danos morais. É 

a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas em razão do resultado do julgamento 

de mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. Cumpre 

destacar que, no caso em apreço não será necessária a designação de 

audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de prova 

documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito 

amolda-se nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no 

art. 355, I e II do Novo Código de Processo Civil. 4. No mérito a pretensão é 

improcedente. De plano, é de observar que não restou comprovado nos 

autos que a Parte Reclamante tenha o desconhecimento de que adquiriu 

cartão de crédito. Pelo contrário, em detida análise dos autos verifico que 

a Autora adquiriu os serviços da Reclamada, contratando empréstimo 

embutido na fatura de cartão de crédito, que, inclusive, possui várias 

compras realizadas e vários saques, o que demonstra que a parte 

Reclamada usufrui, e muito, dos benefícios oferecidos pela Reclamada. 

Destaca-se que a Reclamada acostou aos autos cópias das faturas do 

cartão de crédito, as quais demonstram a utilização do serviço 

recentemente, ao realizar pagamento de UBER no dia 16/07/2019. 

Portanto, não subsiste a afirmação de que NUNCA RECEBEU o cartão de 

crédito, vez que as provas acostadas aos autos demonstram a 

inverossimilhança das alegações. Assim, mesmo que a Autora alega que 

desconhecia a origem do cartão de crédito, observo que no presente caso 

houve a aceitação tácita da consumidora aos termos do contrato 

entabulado entre as partes, haja vista a utilização dos serviços 

oferecidos. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE 

CRÉDITO NÃO SOLICITADO. ACEITAÇÃO TÁCITA DA CLIENTE, DIANTE DO 

DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO 

ANTECIPADO DA DÍVIDA, COM POSTERIOR RESOLUÇÃO CONTRATUAL. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Diante do desbloqueio e posterior 

utilização, pela autora, do cartão de crédito emitido pelo Banco réu, resta 

configurada a aceitação tácita do mesmo. Afigurando-se incontroverso o 

uso do cartão de crédito pela demandante, legítima a disponibilização de 

valores correspondentes à Reserva de Margem Consignável em sua conta 

corrente, não cabendo a devolução dos valores debitados a este título. Em 

não havendo controvérsia quanto à existência da dívida, descabida a 

pretensão da autora de cancelamento do contrato correlato antes do 

adimplemento do débito, incumbindo à ré a remessa de boleto bancário 

hábil a tanto. Satisfeita a dívida, deverá a requerida proceder na imediata 

resolução contratual. Danos extrapatrimoniais não reconhecidos, 

porquanto inexistente ilicitude ou abuso na conduta empreendida pela ré, 

capaz de macular a honra, integridade psicológica ou outro direito 

personalíssimo da autora”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003139516 RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 19/12/2011, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/01/2012). (destaquei) Outrossim, os documentos encartados em 

conjunto com a contestação, são suficientes para tornarem verossímeis 

os fatos narrados pela Reclamada, que, no caso em tela, age em devido 

cumprimento do dever legal. Desse modo, não se afigura a hipótese de 

condenação em danos morais e materiais, haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera patrimonial e extrapatrimonial. 

Ademais o Autor não se desincumbiu de comprovar o fato alegado, ou 

seja, os danos sofridos e os fatos constitutivos de seu direito, ferindo o 

disposto no art. 373, I do NCPC, não havendo como se aceitar a 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Assim, não incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como 

possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam 

verossímeis as alegações da parte autora ou for ela hipossuficiente, 

segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama 

de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento 

constitucional - CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe 

desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos 
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que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera 

alegação e a invocação do CDC quando a pretensão amealhada não 

encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Nesse sentido: 

“JECCDF-0035445) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. LAVADORA/SECADORA. ALEGAÇÃO 

DE VÍCIO NÃO RESOLVIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALTA DE 

PROVAS QUANTO A OCORRÊNCIA DO VÍCIO E DO ATENDIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBANTE DA AUTORA. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nenhuma prova nos 

autos que indique qualquer defeito no equipamento comprado pela 

consumidora ou mesmo a visita de técnico que constatasse tal defeito. 2. 

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito recai sobre o autor, 

conforme intelecção do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. 

Recurso conhecido e desprovido. Condeno a autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

da causa, que no entanto, ficam suspensos por ser a mesma beneficiária 

da Justiça Gratuita. (Processo nº 2013.07.1.015242-8 (762615), 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Leandro 

Borges de Figueiredo. unânime, DJe 10.03.2014).” III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados por LUIZ MAURO DA SILVA em desfavor de 

BANCO BMG S.A. Revogo a Liminar deferida nos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito do 4º 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Dr. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO 

DUARTE, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz Leigo do 4º Juizado Especial 

Cível da Capital HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO 

[1] “É necessário que da narrativa decorra verossimilhança tal que 

naquele momento da leitura se possa aferir, desde logo, forte conteúdo 

persuasivo. E, já que se trata de medida extrema, deve o juiz aguardar a 

peça de defesa para verificar o grau de verossimilhança na relação com 

os elementos trazidos pela contestação. E é essa a teleologia da norma, 

uma vez que o final da proposição a reforça, ao estabelecer que a base 

são “as regras ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o 

magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do 

que usualmente é aceito como verossímil. É fato que a narrativa 

interpretativa que se faz da norma é um tanto abstrata, mas não há 

alternativa, porquanto o legislador se utilizou de termos vagos e 

imprecisos (“regras ordinárias de experiência”). Cai-se, então, de volta ao 

aspecto da razoabilidade e, evidentemente, do bom senso que deve ter 

todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. Curso de direito do Consumidor. Editora 

Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 841/2)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014315-69.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014315-69.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: JOSE GOMES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de reclamação cível alegando a parte reclamante ter recebido 

fatura referente que estaria bem acima da média de utilização na UC de 

seu imóvel comercial, oriundas de recuperação de consumo. Ao final, 

pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referente à fatura de 

consumo recuperado, bem como ao pagamento de indenização por danos 

morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. Deixo 

de analisar as preliminares arguidas pela defesa, em razão do resultado 

do julgamento do mérito da demanda, nos termos do Art. 488 do CPC. 3. 

Cumpre destacar que, no caso em apreço não será necessária a 

designação de audiência de instrução em julgamento, por ser matéria de 

prova documental, estando alias os presentes autos instruídos com a 

documentação necessária, considerando que o juiz é o destinatário da 

prova, a ele cabe apreciar a necessidade ou não de sua realização, para 

o fim de firmar seu convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. 

Assim, passo a analise do mérito da presente destacando que o feito se 

amolda nos requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A pretensão merece juízo de 

improcedência. Pretende a parte autora a declaração de inexistência dos 

débitos referentes à recuperação de consumo, a qual gerou as faturas 

nos valores de R$ 2.106,90 e R$ 3.487,38, ambas com vencimento em 

30/10/2019, tendo em vista que ilegal, pois sustenta que o procedimento 

foi realizado sem a sua presença. Em Contestação a Reclamada afirma 

que a fatura é regular, pois derivam da constatação de irregularidades nas 

instalações elétricas da UC da parte Autora, que impossibilitaram o real 

registro de consumo. Em que pesem às alegações autorais, verifico que 

há vários documentos acostados pela Reclamada que demonstram que 

houve desvio de energia no ramal da UC que alimenta o imóvel da parte 

Autora. Constato que a parte Reclamada realizou em 04/07/2019 vistoria 

na UC da parte Autora, constando que a mesma estava servida/alimentada 

com energia elétrica a partir de auto religação e com medidor que não 

estava cadastrado no sistema, ou seja, no sistema constava desligado, 

porém o imóvel do Autor estava contemplado com o serviço. Ademais, 

constata-se que em vários meses anteriores (de fevereiro de 2018 a 

junho de 2019) o consumo faturado está zerado, sem qualquer registro de 

consumo. Ademais, o Autor em sua exordial ou impugnação sequer 

menciona se o imóvel não estava sendo utilizado no referido período. 

Portanto, claramente verifica-se que o consumidor se beneficiou no 

referido período do problema encontrado em suas instalações, o que torna 

verossímeis as alegações da parte Reclamada. Desse modo, não se 

afigura a hipótese de condenação em danos morais haja vista que os 

fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à 

configuração do dano passível de reparação na esfera patrimonial e 

extrapatrimonial. Outrossim, os documentos acostados pela Reclamada 

juntamente com o consumo registrado no medidor da parte Autora, 

demonstram que o consumo nos referidos períodos recuperados não 

estava regular, sendo possível a recuperação do consumo. Nesse 

sentido: Ementa: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE 

ENERGIA ELÉTRICA. REALIZAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

INSPEÇÃO TOI. CONSTATADAS OSCILAÇÕES SIGNIFICATIVAS NO 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR. MESES COM AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO DE LUZ. 

PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRANDO FATURAMENTO ZERO EM 

ALGUNS PERÍODOS DA IRREGULARIDADE. CONSUMIDOR QUE SE 

BENEFICIOU. DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO COM 

BASE NA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA 

IRREGULARIDADE, EXCLUINDO-SE OS MESES DE MEDIÇÃO ZERO. 

VEDADA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 

DÉBITO REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008093155, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 30/10/2018). (destaquei) Destaco que, a parte autora não se 
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desincumbiu de provar o alegado, ou seja, ônus que lhe incumbia, ferindo 

o disposto no art. 373, I do CPC. Assim, não incorreu a Requerida em ato 

ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola 

direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código 

Civil, art. 186). A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário 

o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as 

alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de 

experiência (CDC, 6º, VIII)[1]. Não obstante toda gama de proteção que se 

destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - 

CRFB/88, art. 5º, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o 

mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram 

plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a 

invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor 

sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito 

às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de 

encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de 

improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I 

do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOSE 

GOMES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Por pertinência, REVOGO A LIMINAR deferida nos autos. 

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Juiz de Direito Titular 

do 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá para fins de homologação, de 

acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cristiano Krindges Santos Juiz 

Leigo do 4º Juizado Especial Cível da Capital [1] “É necessário que da 

narrativa decorra verossimilhança tal que naquele momento da leitura se 

possa aferir, desde logo, forte conteúdo persuasivo. E, já que se trata de 

medida extrema, deve o juiz aguardar a peça de defesa para verificar o 

grau de verossimilhança na relação com os elementos trazidos pela 

contestação. E é essa a teleologia da norma, uma vez que o final da 

proposição a reforça, ao estabelecer que a base são “as regras 

ordinárias de experiência”. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se 

servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é 

aceito como verossímil. É fato que a narrativa interpretativa que se faz da 

norma é um tanto abstrata, mas não há alternativa, porquanto o legislador 

se utilizou de termos vagos e imprecisos (“regras ordinárias de 

experiência”). Cai-se, então, de volta ao aspecto da razoabilidade e, 

evidentemente, do bom senso que deve ter todo juiz.” (NUNES, Rizzatto. 

Curso de direito do Consumidor. Editora Saraiva – 6ª edição, 2011, pp. 

841/2) HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000936-27.2020.8.11.0001. 

AUTOR: RAFAEL COSTA CUSTODIO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Na 

presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADE JAUDY PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000854-93.2020.8.11.0001. 

AUTOR: JADE JAUDY PEREIRA MARTINS REU: OI S.A Vistos, RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a parte 

Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto de extinção é 

medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, conquanto 

regularmente intimada. A consequência é a extinção do processo. Com 

efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: Ementa “NÃO 

COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento do 

mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha 

advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. Juíza 

Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 20 do 

FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. A 

respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige 

que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, 

faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento –, sofre como conseqüência a 

extinção do processo, em sanção à sua contumácia, significando o 

abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 

9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos que houve equívoco 

ao grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 
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demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 

9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Revogo eventual liminar deferida nos autos. Sem custas para a parte 

reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001412-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO DOMINGOS DE ARAUJO (REQUERIDO)

G. V. BOAS SULFLORES (REQUERIDO)

VINICIUS BELOTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001412-65.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: ROSANGELA HASSE REQUERIDO: VINICIUS BELOTO - ME, 

G. V. BOAS SULFLORES, LAURINDO DOMINGOS DE ARAUJO Vistos, 

Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As partes transigiram, 

conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, deste modo, o litígio, 

com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo anunciado por sentença declarando extinto o processo com 

julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo deverá ser 

informado pela parte interessada. Após remeta os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002806-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - 028.473.811-55 

(REPRESENTANTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (INTERESSADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002806-10.2020.8.11.0001. 

REPRESENTANTE: ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS INTERESSADO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Vistos, Dispensado o relatório (Lei 9.099/95, art. 38). As 

partes transigiram, conforme se verifica do acordo juntado, solvendo, 

deste modo, o litígio, com base no art. 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o acordo anunciado por sentença declarando extinto o 

processo com julgamento de mérito. Eventual inadimplemento do acordo 

deverá ser informado pela parte interessada. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018749-04.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1018749-04.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: 

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME EXECUTADO: ROSENI DE OLIVEIRA 

Vistos. A parte executada peticiona nos autos, informando o pagamento 

de 30% da dívida e que o remanescente será depositado em 06 (seis) 

parcelas. Pois bem. Diante da ausência expressa na Lei 9.099/95, 

aplica-se subsidiariamente o contido no Código de Processo Civil. Consta 

no CPC em seu art. 916 que o acordo devera ser admitido caso a parte 

efetue o pagamento de 30% do valor em execução e o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês. A parte executada efetuou o pagamento no importe de R$692,59 

(seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos) e 

solicitou o parcelamento do débito de acordo com o art. 916 da lei 

13105/15. Posto isso, DEFIRO o pedido da parte executada e HOMOLOGO 

o pagamento/acordo juntado pela executada, devendo efetuar o 

pagamento do remanescente em 6 (seis) parcelas, comprovando 

mensalmente nos autos. Para tanto, suspendo a execução e aguarde-se 

integral pagamento das parcelas pelo executado. Intime-se a parte 

exequente para informar dados bancários para levantamento dos valores 

depositados nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

independente de nova intimação, deverão as partes se pronunciarem para 

extinção ou prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015211-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015211-15.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: JOSE 

RODRIGO DO NASCIMENTO EIRELI - ME Vistos. No caso, a parte 

executada não foi citada, conforme o ID. 26250710 De outro lado, a parte 

exequente não informou novo endereço para citação do devedor, apesar 

de devidamente intimado. Deste modo, não encontrado o devedor, a 

extinção do feito é medida que se impõe, conforme determina o § 4º do 

artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o exposto, considerando que a parte 

executada não foi encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, 

JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. Condenação 

em custas e honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em 

julgado, ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014343-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALD LUCAS CARVALHO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014343-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: REYNALD LUCAS CARVALHO DA ROSA Vistos. Autorizada 

pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos verifico que a parte exequente não localizou bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, restando infrutíferas as tentativas 

de bloqueio, conforme se verifica dos extratos carreados aos autos. 

Posto isso, considerando-se a inexistência de bens penhoráveis se faz 

suficiente para ensejar a extinção do feito, com fulcro no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95, não dependendo a extinção de prévia intimação pessoal 

das partes, a teor do que dispõem o art. 51, § 1º, da Lei 9099/95. Sendo 

do interesse da credora, expeça-se certidão da existência de débito, nos 

termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje. Sem custas e honorários, nos 
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termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se. Publicada com inserção no Sistema PJE. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015952-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA TOMIKO MATSUSHITA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015952-55.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES EXECUTADO: CRISTINA 

TOMIKO MATSUSHITA Vistos. No caso, a parte executada não foi citada, 

conforme o ID. 26453979 De outro lado, a parte exequente não informou 

novo endereço para citação do devedor, apesar de devidamente intimado. 

Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é medida que 

se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o 

exposto, considerando que a parte executada não foi encontrada, com 

fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito, o presente feito. Condenação em custas e honorários 

advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015895-37.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYVI NIELLE PAES BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015895-37.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: DAYVI NIELLE 

PAES BATISTA Vistos. No caso, a parte executada não foi citada, 

conforme o ID. 26548025. De outro lado, a parte exequente não informou 

novo endereço para citação do devedor, apesar de devidamente intimado. 

Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é medida que 

se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o 

exposto, considerando que a parte executada não foi encontrada, com 

fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito, o presente feito. Condenação em custas e honorários 

advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009163-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO (EXEQUENTE)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DAMIAO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009163-40.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA, RENATO FERREIRA 

COUTINHO EXECUTADO: MARCOS DAMIAO DE ALBUQUERQUE Vistos. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. 

Decido. Compulsando os autos verifico que a parte exequente não 

localizou bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

restando infrutíferas as tentativas de bloqueio, conforme se verifica dos 

extratos carreados aos autos. Posto isso, considerando-se a inexistência 

de bens penhoráveis se faz suficiente para ensejar a extinção do feito, 

com fulcro no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não dependendo a 

extinção de prévia intimação pessoal das partes, a teor do que dispõem o 

art. 51, § 1º, da Lei 9099/95. Sendo do interesse da credora, expeça-se 

certidão da existência de débito, nos termos dos enunciados 75 e 76 do 

Fonaje. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, arquivem-se. Publicada com 

inserção no Sistema PJE. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016619-41.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BLESSING IDIOMAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR LUIZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016619-41.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: BLESSING IDIOMAS LTDA - ME EXECUTADO: HIGOR LUIZ DA 

COSTA Vistos. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, 

deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 

Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que a parte 

exequente não localizou bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, restando infrutíferas as tentativas de bloqueio, conforme se 

verifica dos extratos carreados aos autos. Posto isso, considerando-se a 

inexistência de bens penhoráveis se faz suficiente para ensejar a 

extinção do feito, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, não 

dependendo a extinção de prévia intimação pessoal das partes, a teor do 

que dispõem o art. 51, § 1º, da Lei 9099/95. Sendo do interesse da 

credora, expeça-se certidão da existência de débito, nos termos dos 

enunciados 75 e 76 do Fonaje. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de estilo, 

arquivem-se. Publicada com inserção no Sistema PJE. Cumpra-se. Tiago 

Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016850-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO OAB - MT18666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDYARA KAROLAYNE ASUNCAO MARIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016850-68.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI EXECUTADO: INDYARA 

KAROLAYNE ASUNCAO MARIM Vistos. Autorizada pelo disposto no art. 

38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando os autos verifico que 

a parte exequente não localizou bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada, restando infrutíferas as tentativas de bloqueio, conforme 

se verifica dos extratos carreados aos autos. Posto isso, 

considerando-se a inexistência de bens penhoráveis se faz suficiente 

para ensejar a extinção do feito, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei nº 

9.099/95, não dependendo a extinção de prévia intimação pessoal das 

partes, a teor do que dispõem o art. 51, § 1º, da Lei 9099/95. Sendo do 

interesse da credora, expeça-se certidão da existência de débito, nos 

termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje. Sem custas e honorários, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se. Publicada com inserção no Sistema PJE. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012721-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE PORTILHO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012721-20.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME 

EXECUTADO: MICHELE PORTILHO RIBEIRO Vistos. Autorizada pelo 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Compulsando 

os autos verifico que a parte exequente não localizou bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, restando infrutíferas as tentativas 

de bloqueio, conforme se verifica dos extratos carreados aos autos. 

Posto isso, considerando-se a inexistência de bens penhoráveis se faz 

suficiente para ensejar a extinção do feito, com fulcro no artigo 53, §4º da 

Lei nº 9.099/95, não dependendo a extinção de prévia intimação pessoal 

das partes, a teor do que dispõem o art. 51, § 1º, da Lei 9099/95. Sendo 

do interesse da credora, expeça-se certidão da existência de débito, nos 

termos dos enunciados 75 e 76 do Fonaje. Sem custas e honorários, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Observadas as cautelas de 

estilo, arquivem-se. Publicada com inserção no Sistema PJE. Cumpra-se. 

Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022380-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIMAR VIEIRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022380-53.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CLEIDIMAR VIEIRA SA REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS 

LTDA Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) 

dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO 

a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo 

único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução 

do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. 

Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. CUmpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1022441-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022441-11.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: RAQUEL RODRIGUES DA CRUZ FERREIRA REQUERIDO: 

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada 

a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

colacionando documento indispensável à propositura da ação, acabou por 

extrapolar o prazo consignado deixando de promover a emenda 

determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. CUmpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PAULINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000278-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SELMA PAULINA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada 

a intimação da parte para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

colacionando documento indispensável à propositura da ação, acabou por 

extrapolar o prazo consignado deixando de promover a emenda 

determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que 

faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de 

consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro 

na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de 

impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001248-03.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: GECICA LOYANE RIBEIRO TAQUES REQUERIDO: SDB 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012529-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA VIEIRA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012529-87.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ELISANGELA VIEIRA DA SILVA MORAES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017032-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDA CULCA CORREIA OAB - MT22239/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017032-54.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR REQUERIDO: VIVO 

S.A. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE LIMINAR c/c DANOS MORAIS e MATERIAIS alegando a parte 

reclamante a falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada em 

razão de cobrança por serviço não contratado (loja de serviços). Pede 

condenação da Reclamada em danos morais e materiais. É a suma do 

essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Não existem preliminares a 

serem analisadas. 3. A pretensão é procedente. O Reclamante alega que 

é titular do número (65) 9 9972-4386 na modalidade Vivo Família 15GB. 

Afirma que a Reclamada vem cobrando por serviços não contratados – 

lojas de serviços e que teria já sido pagos a quantia de R$ 707,08 

(setecentos e sete reais e oito centavos) de forma indevida. Por isso, 

pediu em tutela de urgência, a suspensão das cobranças, e no mérito, 

pede a restituição e a condenação da Reclamada em danos morais. Por 

sua vez, a Reclamada apenas alega que os valores cobrados do 

Reclamante decorrem do pacote de serviços contratados e por isso 

inexiste ato ilícito a ensejar dever de reparação por danos morais. Da 

analise dos autos, em especial dos documentos aportados pela 

Reclamada no Id 28596773 (contrato), tenho que razão assiste ao 

Reclamante, pois a Reclamada não comprovou a anuência da Reclamante 

para a contratação do serviço alegado (Lojas de Serviços), dessa forma o 

acolhimento do pedido consistente em repará-la pelo dano moral sofrido, é 

medida que se impõe. É cediço que a responsabilidade da Reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a Reclamada cometeu ato ilícito ao proceder a cobrança de serviços não 

contratados. In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está 

na própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, no momento em que a Reclamada 

não agiu dentro dos limites do contrato, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo e afronta a dignidade do Reclamante, pois 

no aguardo da produção dos efeitos conforme contratado. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). No que concerne ao pedido de dano material 

reputo devido ante o reconhecimento da cobrança indevida e da 

comprovação do pagamento das faturas indevidas, na forma do parágrafo 

único do art. 42 (dobrada). No Id 29187766 o Reclamante noticiou o 

descumprimento da tutela de urgência concedida no Id 26225209, dessa 

forma, impõe a condenação da Reclamada ao pagamento da multa já 

estipulada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais). III – DISPOSITIVO Posto 

isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado por CYRO VILELA DA FONSECA 

JUNIOR em desfavor de VIVO S.A. para CONDENAR a Reclamada a 

restituir ao Reclamante a quantia de R$ 707,08 (setecentos e sete reais e 
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oito centavos), na forma dobrada, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (IGPM -FGV) a 

partir do efetivo desembolso e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV 

a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, contados da data da citação. OPINO, ainda, pela 

CONFIRMAÇÃO da tutela de urgência concedida no mov. 06, e, 

considerando o descumprimento da medida, pela CONDENAÇÃO da 

Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de 

astreintes. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4º Juizado Especial 

Cível de Cuiabá Dr. TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Camila Silva 

de Souza Juíza Leiga do 4º Juizado Especial Cível da Capital HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018290-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FERNANDA PADILHA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018290-02.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: KARLA FERNANDA PADILHA DO AMARAL REQUERIDO: OI 

S/A Vistos, RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Na presente reclamação, designada a sessão de 

conciliação, a parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de 

comparecer à solenidade. É a suma do essencial. MOTIVAÇÃO O decreto 

de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme constou do termo da 

audiência de conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, 

conquanto regularmente intimada. A consequência é a extinção do 

processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, determinam que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: 

Ementa “NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Extingue-se o processo, sem julgamento 

do mérito nos termos do art. 51, inc.I da Lei 9.099/95, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído.” (TJDF – RJC 052/96 – DF – T.R.J.E. – Rel. 

Juíza Haydevalda Sampaio – Public.: 18.02.1997). Ademais, o Enunciado 

20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. A respeito do tema, preleciona Demócrito Ramos Reinaldo Filho: 

“A lei exige que o autor compareça às audiências, pessoalmente. Por 

conseguinte, faltando o demandado a qualquer delas – a sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento –, sofre como 

conseqüência a extinção do processo, em sanção à sua contumácia, 

significando o abandono do processo. (Juizados Especiais Cíveis. 

Comentários à Lei 9.099, de 26.09.1995. 2a ed., 1999, p. 215 – cremos 

que houve equívoco ao grafar “demandado”, pois claramente o autor 

refere-se ao autor da demanda) DISPOSITIVO. Posto isso, com 

fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95l, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo eventual liminar deferida nos 

autos. Sem custas para a parte reclamante. Intimem-se. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014119-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GARCES DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014119-02.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: JESSICA GARCES DE PINHO Vistos. No caso, a parte 

executada não foi citada, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça 

no ID. 27807338. De outro lado, a parte exequente não informou novo 

endereço para citação do devedor, apesar de devidamente intimado. 

Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é medida que 

se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 9.099/95. Ante o 

exposto, considerando que a parte executada não foi encontrada, com 

fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, sem resolução do 

mérito, o presente feito. Condenação em custas e honorários 

advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao arquivo. 

Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013729-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FONTANA SILVEIRA OAB - MT19851-O (ADVOGADO(A))

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

FELIPE FELIX DOS SANTOS OAB - MT25065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA KAROLYNE NASCIMENTO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013729-32.2019.8.11.0001. 

EXEQUENTE: NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR 71053042191 

EXECUTADO: WANESSA KAROLYNE NASCIMENTO DIAS Vistos. No caso, 

a parte executada não foi citada, conforme certidão do Senhor Oficial de 

Justiça no evento de ID: 28124010. De outro lado, a parte exequente não 

informou novo endereço para citação do devedor, apesar de devidamente 

intimado. Deste modo, não encontrado o devedor, a extinção do feito é 

medida que se impõe, conforme determina o § 4º do artigo 53 da lei 

9.099/95. Ante o exposto, considerando que a parte executada não foi 

encontrada, com fundamento no art. 51 da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO, 

sem resolução do mérito, o presente feito. Condenação em custas e 

honorários advocatícios, incabíveis nesta fase. Transitado em julgado, ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021054-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANELICE MARTINS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANY GOMES NASCIMENTO OAB - MT25727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021054-58.2019.8.11.0001. 

REQUERENTE: ANELICE MARTINS BATISTA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 
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Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO 

a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo 

único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução 

do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. 

Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. CUmpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000033-89.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME REQUERIDO: 

MAIRA CARLA RODRIGUES SLAVIERO Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003749-27.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ Processo: 1003749-27.2020.8.11.0001. REQUERENTE: 

ANDREZA DE JESUS SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, Dispensado o relatório na forma do art. 38 

da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento indispensável à 

propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo consignado deixando 

de promover a emenda determinada. Por tais argumentos é que INDEFIRO 

a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo 

único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução 

do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC. Intime-se. 

Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza 

Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019100-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAS WILLIAN DIAS DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SERGIO SANTOS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019100-74.2019.8.11.0001. 

INTERESSADO: JONATHAS WILLIAN DIAS DE SOUZA REQUERIDO: 

LAERCIO SERGIO SANTOS CUNHA Vistos, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Intimada a parte promovente para dar 

andamento ao feito, deixou que o prazo se esvaísse sem qualquer 

manifestação nos autos. Tal conduta é suficiente para caracterizar o 

abandono do processo por parte daquele cujo interesse, em tese, deveria 

estar mais aflorado. Desnecessária a intimação pessoal da parte, 

porquanto é de se entender vigente entre ela e o seu advogado o princípio 

da confiança, fato bastante para dispensar tal diligência. Posto isso, é que 

JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito com fulcro na norma 

do art. 485, inciso I do CPC. Arquive-se. Cumpra-se. Tiago Souza Nogueira 

de Abreu Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003556-12.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT15268/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4º JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003556-12.2020.8.11.0001. 

REQUERENTE: SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME 

REQUERIDO: WILLIAN DA SILVA Vistos, Dispensado o relatório na forma 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Determinada a intimação da parte para no 

prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, colacionando documento 

indispensável à propositura da ação, acabou por extrapolar o prazo 

consignado deixando de promover a emenda determinada. Por tais 

argumentos é que INDEFIRO a petição inicial, o que faço com forte na 

norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, 

inciso I do CPC. Intime-se. Preclusas as vias de impugnação, arquive-se. 

CUmpra-se. Tiago Souza Nogueira de Abreu Juiz de Direito

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009744-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON HORTIZ NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009744-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MAYCON 

HORTIZ NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009746-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RICHARD GARCIA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009746-88.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JEAN RICHARD 
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GARCIA LEMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY KELLY 

TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009766-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009766-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VICTOR HUGO 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009767-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROMERO BRASQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009767-64.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PEDRO ROMERO 

BRASQUI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE ALMEIDA 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009768-49.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GIPISON GONGALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA OAB - MT9116-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009768-49.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GIPISON 

GONGALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

FERREIRA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009776-26.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BOSSATO PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009776-26.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:HELIO BOSSATO 

PEREIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: OI 

BRASILTELECOM FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009785-85.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009785-85.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDALVA 

TENORIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009786-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009786-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DO 

SOCORRO ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009793-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CLARINDO SALGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PATRICIA SALGADO OAB - MT13260-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009793-62.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

CLARINDO SALGADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIA 

PATRICIA SALGADO POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA 

S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009801-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RODRIGUES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009801-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATA 

RODRIGUES MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILLIAN 

NASCIMENTO SANTOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009804-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FABIANA FREIRES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1009804-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA FABIANA 

FREIRES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: REJANE PADILHA 

DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009815-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO OAB - MT15773/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009815-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LIZY 

EMANOELLE DE AZEVEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LIZY 

EMANOELLE DE AZEVEDO POLO PASSIVO: BANCO ITAUCARD S/A e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009818-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOURENCO DA LUZ NUNES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009818-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CAMILA 

LOURENCO DA LUZ NUNES CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING POLO PASSIVO: 

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009820-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ROBERTO GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANARTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009820-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WAGNER 

ROBERTO GERMANO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL 

LOPES POLO PASSIVO: PLANARTE COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS 

EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009834-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA CRUZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009834-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIANE DA CRUZ 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009837-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (REU)
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GINCO URBANISMO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009837-81.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FERNANDO 

HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES POLO PASSIVO: SUPREMO 

ITALIA INCORPORACOES LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009846-43.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009846-43.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALINE ALVES DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009866-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009866-34.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELISVALDO 

MENDES RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELISVALDO MENDES 

RAMOS POLO PASSIVO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009874-11.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUCAS DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009874-11.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO LUCAS 

DOS SANTOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009880-18.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE BOIKO DA ROSA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009880-18.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ELIZETE BOIKO 

DA ROSA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009904-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ABRANTES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT4198-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FIGUEIREDO SA OAB - MT9914-O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA OAB - MT24262/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009904-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA ABRANTES DOMINGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA, DEBORA SIMONE 

SANTOS ROCHA FARIA, GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA, MARCIA 

FIGUEIREDO SA POLO PASSIVO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009921-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN FELIPE DE ARRUDA PENHA (REQUERENTE)

ERICK SIQUEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO OAB - MT18880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA 01595375171 (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009921-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ERICK SIQUEIRA 

DE OLIVEIRA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA LUCIA 

DIAS DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: EDILBERTO DOS SANTOS 

PEREIRA 01595375171 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009936-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009936-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009941-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-O (ADVOGADO(A))

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS OAB - MT25116-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009941-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NAIANE 

OLIVEIRA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO REICHE, 

TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS POLO PASSIVO: ITAU 

UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009944-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA ANICEZIO MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA OAB - MT16806-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009944-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KATIA REGINA 

ANICEZIO MEDEIROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO 

GARCIA PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 10:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009952-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA DO ESPIRITO SANTO CORINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009952-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOSE BATISTA 

DO ESPIRITO SANTO CORINGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEFANO ROBERTO GUIMARAES SILVEIRA CAMPOS JUNIOR OAB - 

MT25777/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1005838-23.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 7.308,32 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RAFAEL 

RODRIGUES DA SILVA Endereço: Rua Santa Maria, 09, Santa Laura, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78091-105 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. 

Endereço: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR, 

VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - CEP: 05724-006 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 

20/03/2020 11:00 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 2 de março 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005744-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1005744-75.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 8.041,47 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LAURA PATRICIA 

CORDEIRO DO AMARAL VAILANT Endereço: RUA OITO, 26, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-352 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. 

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 146, Shoping 3 Américas, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 

da Lei 13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 20/03/2020 

11:15 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. COMPLEMENTO : 1. Nos 

termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o 

processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes; III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006860-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR FELIPE BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1006860-19.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VITOR FELIPE 

BASTOS DE ARRUDA Endereço: RUA MAÇARICO DE COLEIRA, 19, CPA 

IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-266 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR 

S.A. Endereço: AVENIDA G, 3300, Salas 2099 E 2100, 2 Piso Pantanal 

Shopping, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-250 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, conforme 

despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA 20/03/2020 14:55 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE 

CUIABÁ. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 2 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007353-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DE SOUZA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1007353-93.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.214,00 ESPÉCIE: [Atos 

Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LILIAN DE SOUZA NAZARIO Endereço: RUA ÁGUA BOA, 

06, QUADRA 34, CENTRO AMERICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI 

GRONCHI, 7143, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR, VILA ANDRADE, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05724-006 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 20/03/2020 15:40 5º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007353-93.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN DE SOUZA NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1007353-93.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.214,00 ESPÉCIE: [Atos 

Unilaterais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LILIAN DE SOUZA NAZARIO Endereço: RUA ÁGUA BOA, 

06, QUADRA 34, CENTRO AMERICA, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI 

GRONCHI, 7143, - DE 6734 AO FIM - LADO PAR, VILA ANDRADE, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05724-006 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 20/03/2020 15:40 5º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007994-81.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BATISTA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA PROCESSO n. 1007994-81.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

99,80 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: PEDRO BATISTA DO NASCIMENTO Endereço: RUA COLARINHO DO 

BREJO, 15, QD 141, ET 04, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-210 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 

JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-601 Senhor(a): 

PEDRO BATISTA DO NASCIMENTO A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA 

Data: 20/03/2020 Hora: 17:55 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006680-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1006680-03.2020.8.11.0001 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA ALZIRA DE 

SOUZA Endereço: Rua Nortelândia, 360, Jardim Renascer, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78061-366 POLO PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3098, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA 20/03/2020 15:10 5º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009960-79.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PATRICIA ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009960-79.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IARA PATRICIA 

ALVES DA GUIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008645-50.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDERSON VILELA ESPERIDIAO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAMILA GOMES DE MORAES 03792010119 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON AMARAL ROSA OAB - MT26045-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 31/10/2019 Hora: 15:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 27 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007258-97.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIWANDER AUGUSTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) , de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 23/10/2019 Hora: 

16:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009975-48.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THALES RODER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009975-48.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THALES RODER 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008320-75.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JURACY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAROLINA MONTEIRO CAMARGO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 16:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 27 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009992-84.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009992-84.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARLENE 

RUFINO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008099-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA SOUZA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 11:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 27 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007767-28.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GOMES PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO BORGES STABILE 

RIBEIRO, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 29/10/2019 Hora: 14:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. CUIABÁ, 26 

de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009994-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ORTIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009994-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIA ORTIZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO JOSE DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-82.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARLA RODRIGUES DE BARROS POLATO 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE BARROS SAMANIEGO, 

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito, para comparecer à audiência de conciliação designada, 

acompanhada de advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª 

JEC Data: 10/10/2019 Hora: 10:30 (horário de Mato Grosso), no no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 
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OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. , 13 de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013395-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1013395-95.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JOVENTINO XAVIER Endereço: RUA GRALHA AZUL, 04, Quadra 26, 

JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-650 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, 915, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - JOVENTINO XAVIER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/11/2019 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 6 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013395-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVENTINO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MULLER COUTINHO OAB - MT10889-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1013395-95.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

JOVENTINO XAVIER Endereço: RUA GRALHA AZUL, 04, Quadra 26, 

JARDIM SANTA AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-650 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS, 915, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - JOVENTINO XAVIER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 21/11/2019 Hora: 16:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 6 de novembro de 2019 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005670-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARA YANE BARROS SAMANIEGO, 

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS, de conformidade com o despacho 

abaixo transcrito, para comparecer à audiência de conciliação designada, 

acompanhada de advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª 

JEC Data: 15/10/2019 Hora: 16:30 (horário de Mato Grosso), no no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º 
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Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. , 13 de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014596-25.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSE ARIMATEA NEVES COSTA PROCESSO n. 

1014596-25.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA Endereço: Avenida ANIBAL DE TOLEDO, 10, VILA NADIR, 

MATO GROSSO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA CAMPO SALES, 489, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 

conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

MANIFESTAR ACERCA DA PETIÇAO JUNTADA NO MOVIMENTO 

ANTERIOR. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 2 de 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004532-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MESSIAS DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONYKA FORTES OAB - MT24111/O (ADVOGADO(A))

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DORVALINO GLERIAN, MONYKA 

FORTES, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

29/10/2019 Hora: 14:20 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 17 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008292-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZIANE DA SILVA LOPES, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO, de conformidade com o despacho abaixo 

transcrito, para comparecer à audiência de conciliação designada, 
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acompanhada de advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado 

Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 Hora: 15:30 (horário de Mato Grosso), no no 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente 

Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e não 

apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela requerida como 

verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não 

obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria audiência, resposta 

escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se 

requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar 

assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do 

Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, sem prévia 

justificação, acarretará a extinção do processo, com a condenação do 

Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 

9.099/95. O não comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e 

Julgamento importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as 

alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de plano. 

OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. , 27 de setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo 

Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003978-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 03/10/2019 Hora: 

17:10 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 11 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003978-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1003978-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA 

BASSO Endereço: RUA ENGENHEIRO RICARDO FRANCO, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ALGAR 

TELECOM S/A Endereço: AVENIDA JOÃO PINHEIRO, - DE 620/621 A 

1146/1147, CENTRO, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-126 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003978-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA BASSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1003978-21.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

15.000,00 POLO ATIVO: Nome: LUCAS HENRIQUE SILVA DA FONSECA 

BASSO Endereço: RUA ENGENHEIRO RICARDO FRANCO, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 POLO PASSIVO: Nome: ALGAR 

TELECOM S/A Endereço: AVENIDA JOÃO PINHEIRO, - DE 620/621 A 

1146/1147, CENTRO, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-126 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 
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disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010013-60.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010013-60.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATAN DE 

OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010019-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010019-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SIDNEY PEREIRA 

JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE CRISTINA OGLIARI, 

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO POLO PASSIVO: AZUL 

LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013269-45.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MARQUES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 1013269-45.2019.8.11.0001 

Valor da causa: R$ 5.174,54 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANDRE LUIZ MARQUES 

TEIXEIRA Endereço: AVENIDA TUIUIÚ, 11, quadra 30, CPA IV, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ANDRE LUIZ 

MARQUES TEIXEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO, acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 04/12/2019 

Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 

1. Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros 

os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 31 de outubro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006116-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RABELO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS OAB - MT24015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KEVYN KENNEDY DOS SANTOS 

MORAIS, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC 

Data: 16/10/2019 Hora: 14:00 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão 

de Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 1 de outubro 

de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008311-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO MAGANHA DE LIMA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 30/10/2019 

Hora: 15:50 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 

275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados pela 

requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido 

oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada 

de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, formulará 

seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do 

CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e 

Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, 

com a condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do 

art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. CUIABÁ, 30 de setembro de 2019 Gestora 

Judiciária Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010023-07.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDO MENDES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010023-07.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MANOEL 

FERNANDO MENDES DE LARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KARINA CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008311-16.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1008311-16.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.579,42 POLO ATIVO: Nome: MARINETE CARDOSO DE OLIVEIRA 

Endereço: RUA CLOVIS POMPEU DE BARROS, QD 15,, CASA 1LOTE 1, 

NOVO PARAISO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 POLO PASSIVO: Nome: 

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, loja 2053, Bosque da Saúde, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-000 Nome: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ISAAC PÓVOAS, 850, - ATÉ 861/862, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 ESPÉCIE: [Obrigação de 

Fazer / Não Fazer, Liminar]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. MANIFESTA ACERCA DA PETIÇÃO JUNTADA 

NO MOVIMENTO ANTERIOR. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 
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Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013742-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OMEGA - SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA SILVA DE QUEIROZ OAB - MT26266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNI MENDES RIBEIRO PALLAORO OAB - RS117730 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1013742-31.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

11.000,00 POLO ATIVO: Nome: OMEGA - SERVICOS AUTOMOTIVOS 

LTDA - ME Endereço: RUA BAHIA, 124, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78065-335 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Telefonia]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

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

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010045-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010045-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

RODRIGUES ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010050-87.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1010050-87.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANTONIO 

VICENTE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR NEGRAO 

BACARJI POLO PASSIVO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011986-84.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1011986-84.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 18.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

ISRAEL ALISSON DA SILVA 04015918169 Endereço: RUA CAFEZINHO, 

17, CPA IV, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-270 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN 

QUADRA 3 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 

DESTINATÁRIO: Senhor(a) REQUERENTE - ISRAEL ALISSON DA SILVA 

04015918169 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificado, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 27/11/2019 Hora: 08:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 5 de novembro de 2019 

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

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 
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dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004266-66.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSVERTENDE PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 08/10/2019 Hora: 

11:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 12 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010056-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA JEOVANE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010056-94.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:KARLA 

JEOVANE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: TIM 

CELULAR S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006267-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA 

COSTA, de conformidade com o despacho abaixo transcrito, para 

comparecer à audiência de conciliação designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência que se realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 

17/10/2019 Hora: 10:40 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM) ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e não apresentando defesa, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados pela requerente na petição inicial. 2. Não obtida a conciliação, o 

requerido oferecerá, na própria audiência, resposta escrita ou oral, 

acompanhada de documentos e rol de testemunhas e, se requerer perícia, 

formulará seus quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico 

(Art. 278 do CPC). 3. O não comparecimento do Promovente à Audiência 

de Instrução e Julgamento, sem prévia justificação, acarretará a extinção 

do processo, com a condenação do Promovente no pagamento das 

custas, na forma do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não 

comparecimento do Promovido à Audiência de Instrução e Julgamento 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. , 17 de 

setembro de 2019 Gestora Judiciária Autorizado pelo Provimento 

55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006267-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DIONINA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1006267-24.2019.8.11.0001 Valor da causa: R$ 

39.840,00 POLO ATIVO: Nome: DIONINA CRUZ DOS SANTOS Endereço: 

RUA QUATRO, 02, MORADA DO OURO - SETOR NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78053-489 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DAYCOVAL S/A 

Endereço: AVENIDA PAULISTA, - DE 1047 A 1865 - LADO ÍMPAR, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 ESPÉCIE: [Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 
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da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

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

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ARRUDA CORBANI (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABELI DE ARRUDA BARROS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

08:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cuiabá, 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-70.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ARRUDA CORBANI (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA KAROLINE FERRUCI MARQUES TOLEDO OAB - MT19812/O 

(ADVOGADO(A))

IZABELI DE ARRUDA BARROS OAB - MT12592/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

 

JUSTIÇA GRATUITA INTIMAÇÃO FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO(A) 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZABELI DE ARRUDA BARROS, de 

conformidade com o despacho abaixo transcrito, para comparecer à 

audiência de conciliação designada, acompanhada de advogado(s) ou 

defensor(es) público(s). DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia Tipo: Conciliação, Sala: 5ª JEC Data: 24/10/2019 Hora: 

08:30 (horário de Mato Grosso), no no CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro 

Duque de Caxias I (Lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – BIM) 

ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e não apresentando defesa, presumir-se-ão aceitos pela 

requerida como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição 

inicial. 2. Não obtida a conciliação, o requerido oferecerá, na própria 

audiência, resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer perícia, formulará seus quesitos desde logo, 

podendo indicar assistente técnico (Art. 278 do CPC). 3. O não 

comparecimento do Promovente à Audiência de Instrução e Julgamento, 

sem prévia justificação, acarretará a extinção do processo, com a 

condenação do Promovente no pagamento das custas, na forma do art. 

51, I, § 2º, da Lei 9.099/95. O não comparecimento do Promovido à 

Audiência de Instrução e Julgamento importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano. OBSERVAÇÕES: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. , 19 de setembro de 2019 Gestora Judiciária 

Autorizado pelo Provimento 55/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010111-45.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010111-45.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABEL 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

JOSE OJEDA NUNES POLO PASSIVO: INTERBELLE COMERCIO DE 

PRODUTOS DE BELEZA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010115-82.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN SHANGRI-LA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS TAROCO OAB - MT24790/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEITON V DE OLIVEIRA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1010115-82.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

GARDEN SHANGRI-LA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDREIA 

APARECIDA DOS SANTOS TAROCO POLO PASSIVO: GLEITON V DE 

OLIVEIRA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010121-89.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA VALENTIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010121-89.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOAO PAULO 

FERREIRA VALENTIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE 

OJEDA NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010125-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GERMANO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010125-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIEL GERMANO 

RAMOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA 

SIMOES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010129-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LARA CAMARAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010129-66.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIO LARA 

CAMARAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010131-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE RAMOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010131-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NILCE RAMOS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 5ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009747-73.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009747-73.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARCIA 

NASCIMENTO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009748-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL JUSCELINO BATISTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009748-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EMANUEL 

JUSCELINO BATISTA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 17:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009754-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR TIMOTHEO BARANHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO OAB - MT17547-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009754-65.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUZIMAR 

TIMOTHEO BARANHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLY 

MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO POLO PASSIVO: LATAM 

AIRLINES GROUP S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009760-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA DEON SETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA OAB - MT18229-O 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA OAB - MT27389/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SET2RS SERVICOS E DIVERTIMENTO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009760-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ROBERTA DEON 

SETTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTAVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA, GUILHERME ROBERTO GOMES COSTA POLO PASSIVO: 

SET2RS SERVICOS E DIVERTIMENTO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009789-25.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILDIANE CRISTINA SENE NUNES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009789-25.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VILDIANE 

CRISTINA SENE NUNES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE 

SOUZA OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009790-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009790-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CARLINHO 

FERREIRA BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SUZINETE 

COSTA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009795-32.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009795-32.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FABIO NUNES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADESBAR ROSA DE ARAUJO POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009810-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMIL MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009810-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODEMIL 

MALHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO FERREIRA PAES 

SOBRINHO POLO PASSIVO: SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009817-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELLA LOPES BEIRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009817-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IZABELLA 

LOPES BEIRAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO 

DOS SANTOS STERING POLO PASSIVO: ASSOCIACAO UNIFICADA 

PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009841-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL EUCLIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009841-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANIEL EUCLIDES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO PADRONIZADOS NPL II FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 
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CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009867-19.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009867-19.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA 

DOMINGAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 09:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009896-69.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ANDRADE CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1009896-69.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

ANDRADE CARDOZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

AZEVEDO MIRANDA MENDONCA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009903-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009903-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES POLO 

PASSIVO: RODINEIA FATIMA DA SILVA SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009907-98.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009907-98.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANO 

PEREIRA DUARTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: YASMINI TAVEIRA 

ABREU GRETER, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS POLO PASSIVO: 

JOVANDO SILVESTRE DA ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009915-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CORREIA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009915-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LINDINALVA 

CORREIA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIANA GYSELE 

RODRIGUES FRANCO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009929-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILIO GIOVANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009929-59.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SILIO 

GIOVANELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SAUIPE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 10:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009938-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE MARTINS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUIPE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009938-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANO JOSE 

MARTINS LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: SAUIPE S/A FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 10:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009956-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CEZAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009956-42.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RENATO CEZAR 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 11:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009980-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DAL PRA OAB - MT22783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009980-70.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDCARLOS 

LOURENCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA DAL 

PRA POLO PASSIVO: TIM S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009984-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009984-10.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA DAS 

DORES SANTANA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FLAVIO 

OLIVEIRA JESUS POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 11:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009995-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINE APARECIDA DE SANT ANA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009995-39.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDINE 

APARECIDA DE SANT ANA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010000-61.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINE APARECIDA DE SANT ANA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010000-61.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GERALDINE 

APARECIDA DE SANT ANA BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010009-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010009-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARLENE 

RUFINO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010016-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NICE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010016-15.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NICE DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA CAVALCANTE ROCHA, 

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010020-52.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MAURILIO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010020-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DIRCEU 

MAURILIO DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 

22/04/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010030-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA OAB - MT12517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1010030-96.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

CASTRO DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE 

CASTRO DE ARRUDA POLO PASSIVO: AVIANCA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010041-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SANTOS MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010041-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCINEIDE 

SANTOS MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010044-80.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ADAUTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010044-80.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BENEDITO 

ADAUTO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIGREISO 

REIS LINO POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 12:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010046-50.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES GOIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE KENNEDY RIBEIRO DA SILVA OAB - MT26518/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1010046-50.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LARISSA ALVES 

GOIANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAKELINE KENNEDY RIBEIRO 

DA SILVA POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 12:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010049-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC MIRANDA SOUSA E SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010049-05.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JOANA D ARC 

MIRANDA SOUSA E SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010098-46.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010098-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LUCIANA 

MARTINS DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON LUIZ DE 

FRANCA DIAS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010116-67.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DINIZ FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)
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EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010116-67.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DEBORA DINIZ 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELENITA EGINA DE 

ASSUNCAO CARVALHO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010122-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO MORETO DE ALMEIDA 27628728987 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RAMOS DE FARIA OAB - MT27077/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA BERTAO PALHARINI (REU)

 

PROCESSO n. 1010122-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:VALDOMIRO 

MORETO DE ALMEIDA 27628728987 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDA RAMOS DE FARIA POLO PASSIVO: PAMELA BERTAO 

PALHARINI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

6ª JEC Data: 22/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010132-21.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE KEYTH CRUZ DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010132-21.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JAKELINE KEYTH 

CRUZ DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

MAIA OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 6ª JEC Data: 22/04/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

393, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009771-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONATO AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009771-04.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:BONATO 

AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LUCAS BONATO DE AMORIM POLO PASSIVO: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009784-03.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE MELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009784-03.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GLEICIANE MELO 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:00 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009796-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009796-17.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 12:20 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 29 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009800-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FREDERICO MULLER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009800-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AUGUSTO 

FREDERICO MULLER JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALEXANDRE GIL LOPES POLO PASSIVO: MANOEL MESSIAS DOS 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009807-46.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

THYAGO SAULO THOME FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - EPP (REQUERIDO)

TELEVISAO RONDON LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009807-46.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THYAGO SAULO 

THOME FERREIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR POLO PASSIVO: 

TELEVISAO RONDON LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009813-53.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MORELLI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009813-53.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:THIAGO MORELLI 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDRE GIL LOPES 

POLO PASSIVO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 1 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009826-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MAMORE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009826-52.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:FELIPE MAMORE 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009842-06.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR PIRES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1009842-06.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IGOR PIRES 

FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VICTOR HUGO VIDOTTI 

POLO PASSIVO: PAGSEGURO INTERNET LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009897-54.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE ANDRADE CARDOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1009897-54.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEONICE 

ANDRADE CARDOZO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME 

AZEVEDO MIRANDA MENDONCA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009902-76.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TEODORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009902-76.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:WELLINTON 

TEODORO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009925-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BRUNO RAFFA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LISBOA NETO OAB - MT10557-O (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA OAB - MT9250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA ALVES MARINHO DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1009925-22.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIANE BRUNO 

RAFFA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAQUIM LISBOA NETO, 

LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA POLO PASSIVO: LIVIA ALVES 

MARINHO DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:10 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009928-74.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009928-74.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:EDIVALDO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAM BARBOSA DE 

MOURA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009924-37.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALMEIDA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: CRISTIANO ALMEIDA SOARES Endereço: RUA TRINTA E TRÊS, 44, 

qd 161, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-165 Senhor(a) CRISTIANO 

ALMEIDA SOARES: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009924-37.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.030,19 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 15:30 REQUERENTE: CRISTIANO ALMEIDA SOARES 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXSANDRA THAYS REGINA - 

MT27209/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, - DE 

1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

Senhor(a) TIM CELULAR S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005172-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA 

CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SILVESTRE 

RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: 

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT19593-O REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - MG76696-O DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005172-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA Endereço: 

LOURIVAL HUGUENEY, 101, CASA 93, COOPHEMA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78085-105 Senhor(a) SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005172-22.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 

20/03/2020 Hora: 12:00 REQUERENTE: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA Advogado do(a) REQUERENTE: SILVESTRE 

RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - MT19593-O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: DEBORA SMERDECK PIOTTO Endereço: AVENIDA F, 277, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-242 Senhor(a) DEBORA 

SMERDECK PIOTTO: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004536-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 14.134,40 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 09:00 AUTOR: 

DEBORA SMERDECK PIOTTO Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO 

SCHNELL NOTHEN JUNIOR - MT22662-O REQUERIDO(A): TIM CELULAR 

S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento 

à audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-56.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DEBORA SMERDECK PIOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerido: 

Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3093, - 

DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 

Senhor(a) TIM CELULAR S.A.: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerida, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1004536-56.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 14.134,40 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 09:00 AUTOR: 

DEBORA SMERDECK PIOTTO Advogado do(a) AUTOR: EDUARDO 

SCHNELL NOTHEN JUNIOR - MT22662-O REU: TIM CELULAR S.A. 

Advogado do(a) REU: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - BA16780-O 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) RAUL KOSZUOSKI JUNIOR Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006026-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCHMIDT OAB - 026.378.509-22 (REPRESENTANTE)

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT11765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: ANA CAROLINA SCHMIDT Endereço: RUA BALTAZAR 

NAVARROS, 305, APTO 803, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-020 Senhor(a) ANA CAROLINA SCHMIDT: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1006026-16.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 20/03/2020 Hora: 

12:15 REPRESENTANTE: ANA CAROLINA SCHMIDT Advogado do(a) 

REPRESENTANTE: DAIANE DAMBROS SCHMIDT - MT11765-O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008424-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS Endereço: rua das camelias, 

40, jardim cuiaba, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-002 Senhor(a) 

VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008424-33.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Sala: PAUTA CONCENTRADA Data: 20/03/2020 Hora: 16:25 REQUERENTE: 

VANESSA FIGUEIREDO DOS SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O 

REQUERIDO(A): TIM CELULAR S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009946-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALENCAR RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009946-95.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:GUILHERME DE 

ALENCAR RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULIANE 

BENEDITA CORREA DE ALMEIDA POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013340-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DAYANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES OAB - PE30284 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para, no prazo máximo de 48h (quarenta e 

oito horas), apresentar os documentos que comprovem sua condição de 

hipossuficiência, necessária para a concessão dos benefícios da 

gratuidade recursal, sob pena de não recebimento do recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005944-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetue o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009771-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BONATO AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BONATO DE AMORIM OAB - MT18748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BONATO 

AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA Endereço: AVENIDA 

ACLIMAÇÃO, 335, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-040 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1009771-04.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 5.713,74 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

BONATO AMORIM PRESTACAO DE SERVICO MEDICO LTDA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BONATO DE AMORIM 

REQUERIDO: GRAMARCA VEICULOS LTDA CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009864-64.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES Endereço: Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, 320, quadra 07, Bosque da Saúde, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78050-000 Senhor(a) VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009864-64.2020.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 15:50 

REQUERENTE: VICTOR HUGO FRANK MAGALHAES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ELIESER DA SILVA LEITE - MT6384-O REQUERIDO(A): 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As 

audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003242-03.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetuar o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005982-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM OLIVIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE BARROS FERRETI OAB - MT13530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLEY AMORIM BRITO (EXECUTADO)

 

Procedo à intimação da parte para, NO PRAZO DE 48 HORAS, apresentar 

cálculo do período já indicado em decisão, sob pena de não recebimento 

integral da presente execução.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003956-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO MARQUES MAIDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), recolher as custas processuais, sob pena de não recebimento do 

recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009731-22.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MATOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: BRUNO 

MATOS MOREIRA Endereço: RUA A, Casa 82, (LOT JD VL REAL) Quadra 

02, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-710 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009731-22.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.532,53 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo 

AUTOR: BRUNO MATOS MOREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR REU: CARREFOUR COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 
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GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021021-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELICE IZABEL WISNIESKI DOS SANTOS (EXECUTADO)

M. C. W. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: CONDOMINIO 

RESIDENCIAL GRANADA Endereço: RUA J, 75, Condomínio Residencial 

Granada, Terra Nova, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-100 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1021021-68.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.710,34 ESPÉCIE: [Inadimplemento, Liquidação / 

Cumprimento / Execução, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

GRANADA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: M. C. W. S., ANELICE IZABEL WISNIESKI DOS 

SANTOS CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY 

GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007909-95.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA COUTINHO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CORPOREOS - SERVICOS ESTETICOS LTDA (REQUERIDO)

PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELA 

COUTINHO DE AQUINO Endereço: RUA BUENOS AIRES, 1201, JARDIM 

DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1007909-95.2020.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 12.600,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

DANIELA COUTINHO DE AQUINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MAISA PIRES VIDAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, CORPOREOS - 

SERVICOS ESTETICOS LTDA, PAGOLIVRE TECNOLOGIA S.A CUIABÁ, 2 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009976-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY LAUANY RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009976-33.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DANIELY 

LAUANY RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA COSTA 

MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009750-62.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA (REQUERENTE)

DENYS JOSE CORREA E SILVA (REQUERENTE)

HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOGNO PEREIRA OAB - MT19710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA (REQUERIDO)

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS Endereço: RUA DA 

PENHA, 12, JARDIM GUANABARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-650 Nome: 

DENYS JOSE CORREA E SILVA Endereço: RUA C, 18, AREÃO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78010-335 Nome: FELIPE SOGNO PEREIRA Endereço: MESTRE 

DE ALBERTINO, 95, ED. TOPÁZIO, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-356 Senhor(a) HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS e 

outros (2): A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1009750-62.2019.8.11.0001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.225,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 

16:00 REQUERENTE: HELLEN CRISTINA TEODORO DOS SANTOS, DENYS 

JOSE CORREA E SILVA, FELIPE SOGNO PEREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE SOGNO PEREIRA - MT19710/O REQUERIDO(A): 

CARLOS HENRIQUE LOUREIRO GRANJA e outros DESPACHO/DECISÃO: “” 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012858-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAUFFAR FATTMI DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA SEU FILO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON CRIVELATTI OAB - MT8887-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerido(a): Nome: OTICA SEU 

FILO EIRELI - ME Endereço: RUA PEDRO CELESTINO, 32, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-010 Senhor(a) OTICA SEU FILO EIRELI - ME: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012858-02.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.480,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por Dano 

Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

SAUFFAR FATTMI DE SOUZA REQUERIDO: OTICA SEU FILO EIRELI - ME 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDSON CRIVELATTI - MT8887-O 

CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER 

LOUREIRO Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009541-59.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BENEDITO BULHOES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT11257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINHO BISPO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

BANCO DAYCOVAL S/A (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARCELO 

BENEDITO BULHOES Endereço: AVENIDA ANTÁRTICA, 965, RIBEIRÃO DA 

PONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-500 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 
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INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009541-59.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 22.253,03 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) TESTEMUNHA: 

MARCELO BENEDITO BULHOES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA 

KAROLINA BULHOES TESTEMUNHA: CARLINHO BISPO DOS SANTOS, 

BANCO DAYCOVAL S/A CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA LIMA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009991-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE OLIVEIRA PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009991-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JHONATAN DE 

OLIVEIRA PLACIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA 

TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007660-81.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS OAB - MT24243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCO E 

SILVA LTDA - ME Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, - 

ATÉ 1124 - LADO PAR, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-600 A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1007660-81.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.289,50 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FRANCO E SILVA LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS, ELZA DA SILVA OLIVEIRA, 

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS REQUERIDO: REDE OK SERVICOS DE 

TECNOLOGIA E CREDITO LTDA CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011800-61.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009998-91.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RUFINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009998-91.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:DARLENE 

RUFINO DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA 

CAVALCANTE ROCHA, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009796-17.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: PATRICIA 

GARCIA LOBATO SIQUEIRA Endereço: ESTOCOLMO, 300, COND 

ALFAGARDEN, DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-095 A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para apresentar documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme DESPACHO proferido nestes autos e disponível no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009796-17.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Acidente Aéreo, Abatimento proporcional do preço]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DESPACHO: anexo REQUERENTE: 

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003307-95.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MERISVONE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006504-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY CHRISTIAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação das partes do inteiro teor da decisão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010006-68.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IDEZON APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBEV S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010006-68.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:IDEZON 

APARECIDO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENILDO 

NEVES DE SOUZA POLO PASSIVO: AMBEV S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010011-90.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CAIAPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO VERAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GIOVANA GOLIN OAB - 628.380.169-20 (REPRESENTANTE)

 

PROCESSO n. 1010011-90.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CONDOMINIO 

EDIFICIO CAIAPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSEIAS LUIZ 

FERREIRA POLO PASSIVO: RODRIGO RIBEIRO VERAO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-93.2019.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002751-93.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010012-75.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ARAUJO NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010012-75.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JANAINA 

ARAUJO NAZARIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VITOR 

BERNARDINELLI DACACHE POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002920-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE APARECIDA MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-27.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANE APARECIDA MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010015-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LORA BARBOSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010015-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA LORA BARBOSA DE LIMA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ALEX MARTINS SALVATIERRA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VENDRAMINI FAVARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005095-47.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VENDRAMINI FAVARO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA OAB - MT18515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005954-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005954-63.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006300-14.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APOENA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010028-29.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO OAB - MT26261/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010028-29.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:NEDIL DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PATRICIA DA SILVA PAZINI PAIXÃO 

POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007269-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE AVELAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007269-29.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDILENE AVELAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007334-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007334-24.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007882-15.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE PASSOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO ANSELMO VILELA OAB - MT27372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: FRANCIANE 

PASSOS DA CRUZ Endereço: AVENIDA GONÇALO ANTUNES DE 
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BARROS, 6, Residencial Pomeri, NOVO MATO GROSSO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78058-743 A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de parte requerente, para manifestar nos autos 

especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1007882-15.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

20.167,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: FRANCIANE PASSOS DA CRUZ 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO ANSELMO VILELA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007582-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007582-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA DE MORAES 91883490120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN OAB - MT24791/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009577-04.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GODINHO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARILZA 

GODINHO CARDOSO Endereço: RUA E, 5, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-248 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009577-04.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

MARILZA GODINHO CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ANDERSON ROSA FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010034-36.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA COSTA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1010034-36.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:JULIANA DA 

COSTA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AGLAIR FRANZONI 

SUZUKI POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008566-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARISTIDE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008566-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARISTIDE DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008698-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TOLEDO DI SERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008698-31.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TOLEDO DI SERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR MOURA ROSA NETO OAB - MT19294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009639-44.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILCE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MARILCE 

NUNES DA SILVA Endereço: RUA BARRA DO GARÇAS, JOSÉ PINTO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78025-327 A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para manifestar nos 

autos especificados, conforme DECISÃO e documentos que se encontram 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1009639-44.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia 

Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARILCE NUNES DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CUIABÁ, 2 

de março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009217-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009217-06.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES OAB - MT17309-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021621-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA RODRIGUES CARDOSO (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para indicar o correto endereço, no prazo de 

48 horas, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021620-07.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE PEREIRA MENDES (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte para indicar o correto endereço, no prazo de 

48 horas, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009499-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009499-44.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010161-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER BRUNO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010161-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER BRUNO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA OAB - MT21608/O (ADVOGADO(A))

LILIAN MILLER OAB - MT12022/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014909-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA OAB - GO33223 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: 

Nome: JACKSON WILLIAM DE ARRUDA Endereço: RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 421, apto 501, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 Senhor(a) JACKSON WILLIAM DE ARRUDA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014909-83.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:20 

REQUERENTE: JACKSON WILLIAM DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - GO33223 

REQUERIDO(A): MONTGOMERY KRIEGER DE OLIVEIRA 

DESPACHO/DECISÃO: “” ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de 

conciliação serão realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º 

Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021613-15.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERREIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 5 dias, apresente o 

atual endereço da Reclamada, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010767-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

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

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010767-36.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011491-40.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RIOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LUCAS 

MENDES RIOS Endereço: AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 125, - DE 2031/2032 

A 2622/2623, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente, para manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO 

e documentos que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 1011491-40.2019.8.11.0001 

VALOR DA CAUSA: R$ 2.573,07 ESPÉCIE: [Cheque]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) INTERESSADO: LUCAS MENDES RIOS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS ANTONIO GASPAR DA 

SILVA REQUERIDO: MARIA APARECIDA CARBO BARBOSA CUIABÁ, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010052-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS HIROJI SUSUKI (REQUERENTE)

DRIELLY APARECIDA BATISTA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010052-57.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:REGIS HIROJI 

SUSUKI e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DENY SULIVAN 

BARRETO CAMPOS RAMOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009294-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL COUTO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: LOURIVAL 

COUTO DA COSTA Endereço: RUA FORTALEZA, 368, Kitnet 06, JARDIM 

ALVORADA, CUIABÁ - MT - CEP: 78048-478 A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1009294-78.2020.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 17.132,31 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR: 

LOURIVAL COUTO DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS, EDSON ANTONIO CARLOS, 

ERICA MARTINS DA CRUZ REU: BANCO BRADESCARD S.A CUIABÁ, 2 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO 

Gestora de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011989-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO SERGIO TECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011989-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIVALDO SERGIO TECHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840-O 

(ADVOGADO(A))

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT10017/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014026-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014026-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015374-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DIVINA DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: DANIELLE 

DIVINA DA SILVA BORGES Endereço: RUA QUINZE, 22, QDA 76, LT 22, 

PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-075 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1015374-92.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.138,78 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: DANIELLE DIVINA DA SILVA BORGES 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011233-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DIAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011233-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DIAS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte quanto ao alvará expedido nestes autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014602-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN BEATRIZ MEDEIROS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) Requerente: Nome: ELLEN 

BEATRIZ MEDEIROS FEITOSA Endereço: ALAMEDA 05, N 13, QDA 49, ST 

3, CPA III, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-400 A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente, para 

manifestar nos autos especificados, conforme DECISÃO e documentos 

que se encontram disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1014602-32.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.188,93 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: ELLEN BEATRIZ MEDEIROS FEITOSA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

REQUERIDO: VIVO S.A. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010005-20.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA MARIA DE ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, contrarrazões ao recurso inominado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006291-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PEREIRA NUNES NOGUEIRA (INTERESSADO)

ALEXANDER SILVA NOGUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BOTELHO DE ARAUJO OAB - SP380019 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para que no prazo de 05 (Cinco) dias 

informe suas respectivas contas bancárias a fim de dar procedimento à 

determinação de expedição do alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011904-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAURICIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetue o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004964-72.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENA ASSIS BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE OAB - MT15361/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo à intimação da parte, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), efetue o preparo do recurso inominado, sob pena de deserção 

(Enunciado Cível n. 115 do FONAJE).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021830-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCICAM TERMINAIS RODOVIARIOS E REPRESENTACOES LTDA 

(REQUERIDO)

ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRO (REQUERIDO)

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS LUZ OAB - SP376129 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação INTIMANDO: 

Nome: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO 

Endereço: RUA BOA VISTA, 175, 7 andar, - LADO PAR, CENTRO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01014-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para comparecer a Audiência de 

Conciliação Designada, oportunidade em que a parte executada poderá 

oferecer embargos à execução (Lei n. 9.099/1995, artigo 53, § 1º), 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:50 

ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: As audiências de conciliação serão 

realizadas no seguinte endereço: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL. Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de 

Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada-BIM. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 
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acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular, com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1021830-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES OAB - MT262280-O 

(ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCICAM TERMINAIS RODOVIARIOS E REPRESENTACOES LTDA 

(REQUERIDO)

ESTAÇÃO JABAQUARA DO METRO (REQUERIDO)

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO METRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS LUZ OAB - SP376129 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 CARTA DE INTIMAÇÃO Audiência de Conciliação FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima qualificada, para 

comparecer a Audiência de Conciliação Designada, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 15/04/2020 Hora: 17:50 ATENÇÃO: LOCAL DA AUDIÊNCIA: 

As audiências de conciliação serão realizadas no seguinte endereço: 

CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL. Rua Tenente Alcides 

Duarte de Souza, n. 275, Bairro Duque de Caxias I, Cuiabá-MT, na lateral 

do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada-BIM. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 2 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) JAQUELINE SILVA DE HOLLANDA Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010088-02.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA IZABEL DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1010088-02.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:SAMARA IZABEL 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS POLO PASSIVO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 08:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010094-09.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE INACIO SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1010094-09.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLARICE INACIO 

SOBRINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO JOSE OJEDA 

NUNES POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010102-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDINEI PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE OAB - MT16396/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

 

PROCESSO n. 1010102-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:AROLDINEI 

PAULO SILVEIRA ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCOS DANIEL FERREIRA CAVALCANTE POLO PASSIVO: AVIANCA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

8ª JEC Data: 16/04/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018640-87.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIEL FRANCISCO FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ RUA TENENTE ALCIDES 

DUARTE DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE LIMINAR 

URGENTE À(o) Requerido(a) Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA 

DOUTOR PLÁCIDO OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, 

JOINVILLE - SC - CEP: 89202-450 Senhor(a) O presente mandado, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a sua INTIMAÇÃO do inteiro teor da Medida Liminar deferida nos 

autos, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. 

PROCESSO N. 1018640-87.2019.8.11.0001 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.000,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Planos de Saúde, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: DANIEL FRANCISCO FELIX Advogado do(a) REQUERENTE: 

DANIEL FRANCISCO FELIX - MT11158-B REQUERIDO(A): AGEMED SAUDE 

S/A MEDIDA LIMINAR DEFERIDA: “Cópia anexa” FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada,PARA PROCEDER 

AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. CUIABÁ, 2 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) GEZIELY GEVEZIER LOUREIRO Gestora de 

Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010136-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL GERMANO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010136-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ARIEL GERMANO 

RAMOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE SELLA 

SIMOES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010138-28.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010138-28.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

PEREIRA DA SILVA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ARIETE 

SELLA SIMOES POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 8ª JEC Data: 

16/04/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE 

DE SOUZA, 343, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 55775 Nr: 3111-93.2019.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Hanes, Osvaldo Daniel de 

Araujo, Adriele Pereira de Morais, Aurelino de Jesus Amorim, Celio 

Gustavo Araújo Miranda, Marcos Divino da Silva Castro, Jorcelino 

Francisco dos Santos, Anderson Roberto da Silva Almeida, Ilan Paulino 

Rodrigues da Silva, Jean Carlos da Silva Pinho, JHONNY PRODUÇÕES E 

EVENTOS, Reimar da Costa Buzzato, Daniele Silva Costa, Karlisten 

Rondon Borralho, Weliton Reis Almeida Santos, Levi dos Santos de Araújo, 

Mauro Viegas da Silva, Daniel Rodrigues Machado Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Antonio Batista do 

Amaral - OAB:2638/MT

 VISTOS.

 Designo audiência preliminar nos moldes do artigo 72 da Lei 9099/95, para 

o dia 27 de abril de 2020, às 16:00h.

 Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se o autor do fato preferencialmente, por intermédio de seu número 

de telefone e, alternativamente, por meio de oficial de justiça em seu 

endereço, constantes neste procedimento criminal, à fl. 159.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009742-51.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009742-51.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:RAMIRO 

MATHIAS RIBEIRO DE QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX 

MALHEIROS DE LIMA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 

Hora: 16:10 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-94.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA SOUZA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MARTINS VERÃO OAB - MT4839-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006521-94.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDINEIA SOUZA GUEDES 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Defere-se o pedido de 

suspensão pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pela parte autora. 

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, n o prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039141-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO MAIOLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1039141-39.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VITORIO MAIOLINO REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos 

autos documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos 

termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003144-81.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003144-81.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO CANDIDO PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Receba-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044826-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DE ARRUDA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1044826-27.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CONCEICAO DE ARRUDA 

ALMEIDA REU: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

apresentar cópia do processo administrativo que resultou no indeferimento 

do pedido pela administração, de modo a demonstrar a pretensão 

resistida, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção . Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MONFORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002707-40.2020.8.11.0001 REQUERENTE: EDUARDO MONFORTE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-05.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS PEREIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001513-05.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JORGE LUIS PEREIRA LEITE 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse 

na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-39.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001944-39.2020.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ GONCALO DE CAMPOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006559-09.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR PRADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES OAB - MT18220-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006559-09.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LEONOR PRADO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - SINFRA Vistos, etc. Considerando que a certidão de óbito 

registra que à época o de cujos possuía dois filhos, intime-se a parte 

autora para apresentar o termo de renúncia dos demais herdeiros ou para 

proceder com a habilitação destes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001520-94.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001520-94.2020.8.11.0001 REQUERENTE: VANDERLEY JOSE ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-33.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001537-33.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WELLINGTON MESSIAS DA 

CRUZ SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse 

na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002867-65.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002867-65.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001564-16.2020.8.11.0001 REQUERENTE: REINALDO ALVES DA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500110-39.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI OAB - MT9262-O (ADVOGADO(A))

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500110-39.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: EDIMAR SOUZA LOPES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para que se manifeste acerca da certidão de id. 29621850, bem 

como para que apresente dados bancários de pessoa física para deposito 

dos honorários contratuais de acordo com o contrato juntado nos autos, o 

qual foi base para o cálculo referente a tributação. Cumpra-se. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002536-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONY MARQUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002536-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: JONY MARQUES DE MORAES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-66.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON LEAL LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001593-66.2020.8.11.0001 REQUERENTE: WELLITON LEAL LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse na audiência 

de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato processual 

estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o 

termo da contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em 

hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no 

presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da 

audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da audiência de 

conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001566-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001566-83.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ROBSON DOS SANTOS 

ALENCAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda à inicial. A parte autora expressa seu desinteresse 

na audiência de conciliação. É cediço que a audiência de conciliação é ato 

processual estabelecido por força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e 

estabelece o termo da contestação, razão pela qual só pode ser 

dispensada em hipóteses excepcionais e justificadamente, o que não se 

visualiza no presente feito. Ante o exposto, indefere-se o pedido de 

dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria a realização da 

audiência de conciliação já designada. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1022350-18.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GREGORIO DE MIRANDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022350-18.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MANOEL GREGORIO DE 
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MIRANDA FILHO REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a emenda à inicial. 

Aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de conciliação já 

designada. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005328-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ABILO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005328-84.2020.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA ABILO DE 

FARIAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008130-78.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DA CONCEICAO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008130-78.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MARTA DA CONCEICAO DE 

PAULA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido administrativo 

referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047816-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTINA BARBOSA GUIMARAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1047816-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CHRISTINA BARBOSA 

GUIMARAES FERREIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003640-13.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE MEYRE DE CAMPOS MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA OAB - MT25020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1003640-13.2020.8.11.0001 REQUERENTE: CHRISTIANE MEYRE DE 

CAMPOS MORAIS REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

sentido de regularizar o polo passivo, uma vez que a parte requerida 

CUIABÁ PREV INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABÁ fora extinta, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006819-52.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MORAES FAVERO OAB - MT24454/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006819-52.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: THIAGO DE MORAES FAVERO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057910-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1057910-95.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSEFA AQUINO DA CONCEICAO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o demonstrativo de cálculo do total que pretende receber, 

devidamente atualizado, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos 

da Fazenda Pública, até a distribuição, bem como o comprovante de 

protocolo do pedido administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e 

a respectiva decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de 

interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059033-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1059033-31.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA BATISTA 

BORGES REU: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para juntar documento pessoal legível, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058167-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI GUEDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1058167-23.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARIELI GUEDES DE SOUZA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para juntar o comprovante de endereço atualizado e legível, bem como o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001521-21.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001521-21.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO 

para informar, no prazo de 5 dias, os dados relativos a conta bancária 

para restituição do valor depositado correspondente ao pagamento 

voluntário extemporâneo, sob pena de ser pago na conta já informada em 

outros processos e expeça-se o correspondente alvará de levantamento 

da importância remanescente na conta judicial. Após, arquive-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007086-24.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI OAB - MT27129/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007086-24.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RUY GUILHERME FREITAS 

FRANZOSI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar tabela de honorários da OAB, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007517-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

GISLAYNE SUZI MENDES DE SOUZA SILVA OAB - 776.889.961-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007517-58.2020.8.11.0001 REPRESENTANTE: GISLAYNE SUZI MENDES 

DE SOUZA SILVA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para juntar o comprovante de protocolo do pedido 

administrativo referente ao pedido deduzido em juízo e a respectiva 

decisão negativa da administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo por ausência de interesse de agir. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018639-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARQUES MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018639-05.2019.8.11.0001 REQUERENTE: MARCELA MARQUES MELO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o demonstrativo 

de cálculo do total que pretende receber devidamente atualizado até a 

distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos débitos da Fazenda 

Pública, comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao 

pedido deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da 

administração pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do processo por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019023-65.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019023-65.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RITA DE CASSIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para apresentar o 

demonstrativo de cálculo do total que pretende receber devidamente 

atualizado até a distribuição, de acordo com os índices aplicáveis aos 

débitos da Fazenda Pública, no prazo de 15 dias. Intime-se. Cuiabá, data 
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registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002244-06.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT17982-O (ADVOGADO(A))

ERENICE FREDERICA DA SILVA OAB - 206.145.781-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000997-19.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR MOREIRA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406-O 

(ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000772-96.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JONIL DE ARRUDA FALCAO OAB - 206.049.711-68 (REPRESENTANTE)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ OAB - 33.052.531/0001-87 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500706-86.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRA LUIZA DA SILVA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO OAB - MT8713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003269-54.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO NASCIMENTO REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA OAB - MT4546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002779-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000794-57.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARA XAVIER DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009845-58.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSON JOSE BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1009845-58.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADERSON JOSE 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAUROZAN CARDOSO 

SILVA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 

Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009854-20.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DIAS DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1009854-20.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ANA MARIA 

DIAS DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDYELLEN NUNES 

DA SILVA POLO PASSIVO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009857-72.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA JACOBINA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1009857-72.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:CLEITON DE 

SOUZA JACOBINA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE TEIXEIRA 

VIEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 

3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de 

março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000859-52.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE REGINA DIAS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000239-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA DA COSTA RAMOS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000888-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DEMAMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-83.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO BARROS CEBALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000879-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE DOMELIDE DA SILVA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000295-10.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERI APARECIDA MORGAN SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001478-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-47.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BALBINO LEMES JUNIOR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001790-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBET DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

RODANDO LEGAL - SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação Juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/09/2019 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000616-45.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS CONCEICAO RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO OAB - MT17501/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000507-02.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MOISES FILHO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000407-47.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELANE CRISTINA VALLIM RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501770-97.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DE ALENCASTRO LAMEU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciane Regina Martins OAB - MT10003-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARIA DALLABRIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000309-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI APARECIDA FERRAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-59.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002115-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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YVAN VENICIOS DA SILVA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-23.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBER SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502395-97.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIDES MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO OAB - MT27065/O 

(ADVOGADO(A))

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para, caso queira, responder à impugnação à execução, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008411-34.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORBECK TEIXEIRA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1008411-34.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ALESSANDRO MORBECK 

TEIXEIRA EIRELI - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública Estadual para 

manifestar, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de tutela 

provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009908-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JESUS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO n. 1009908-83.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ODAIR JESUS DE 

ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CELSO ALVES PINHO POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 16:50 , no endereço: RUA TENENTE 

ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE 

CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000703-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JOSE NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA OAB - MT0013832A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000703-30.2020.8.11.0001 REQUERENTE: PEDRO JOSE NUNES 

FERREIRA ALVES DE FARIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de ação de execução por quantia certa com 

sentença de homologação, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, transitada em julgado. A ação que tramitou na vara 

fazendária foi redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública após 

certidão de trânsito em julgado da sentença (fls. 23). Segundo o 

estabelecido na Portaria Conjunta n.º 555, de 23 de abril de 2019([1]), que 

dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nos processos em 

decorrência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016, fica vedada a remessa dos processos 

executivos ou em fase de cumprimento de sentença ([2]). Ante o exposto, 

considerando o teor da Portaria Conjunta n.º 555, restitua-se os autos à 

vara fazendária de origem para regular prosseguimento da execução de 

sentença. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] DJe n.º 10.482 de 30/04/2019. [2] 

Art. 6º (...) Parágrafo Único. De igual modo, fica vedada a remessa de 

feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008428-70.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL IOMAR DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da Fazenda 

Pública Estadual para manifestar, sem prejuízo a posterior contestação, 

sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme 

dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar 

documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003523-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 699 de 716



MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 25746040. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001876-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO EXECUTIVE CENTER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 16:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-53.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CANDIDO DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

marcelo martins leão (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010455-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN FIGUEIREDO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CONCEICAO SILVA OAB - MT24435/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 25283476. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000690-02.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. Y. S. SATO EIRELI - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIANO YASSUO SILVA SATO OAB - 920.239.241-20 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039111-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PIRES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZETTE MARIA LIMA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 25787039 no que se refere ao pedido 

administrativo e a negativa da administração pública. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001425-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NAAMA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))
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FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043578-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN VICENTE SOHN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PROX PARTICIPACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 26232591 no que se refere ao pedido 

administrativo e a negativa da administração pública. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-23.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CRISTINA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIFFER CORREA LEITE OAB - 003.239.561-22 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000456-83.2019.8.11.0001 REQUERENTE: BENEDITA LUCIA CORREA 

REPRESENTANTE: GENIFFER CORREA LEITE REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. 

Contrarrazões já apresentadas. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007884-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZAMIRA DOS SANTOS TEIXEIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007884-93.2019.8.11.0041 INTERESSADO: ELZAMIRA DOS SANTOS 

TEIXEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial incluindo os 06 (seis) filhos herdeiros, 

do ex servidor Sr. Carlos Magno Souza Coelho, como litisconsórcio ativo 

necessário, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-58.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (REQUERENTE)

THALISSON GAYVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002624-58.2019.8.11.0001. REQUERENTE: THALISSON GAYVA 

MORAES, WANIA TEREZINHA GAYVA REQUERIDO: SEMOB - 

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. As secretarias não possuem personalidade jurídica para compor o 

polo passivo da ação, razão pela qual devem ser substituídas pelas 

respectivas pessoas jurídicas de direito público que integram. Assim, 

FACULTA-SE à parte autora emendar a petição inicial com o escopo de 

promover a respectiva adequação, com nome, CNPJ e demais dados, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001488-26.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001488-26.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ANA PAULA DA SILVA 

SOARES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007724-57.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MONTEIRO DE JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS ARAUJO CORREA OAB - MT23821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIO DONAL SPALATTI OAB - MT23230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007724-57.2020.8.11.0001 REQUERENTE: RAFAELA MONTEIRO DE 

JESUS REQUERIDO: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM 

MEDICINA INTERNA LTDA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar documento pessoal e 

comprovante de endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021667-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRADIA GONCALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1021667-60.2016.8.11.0041 AUTOR(A): AGRADIA GONCALVES DE 

FREITAS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar o cálculo do período pretendido, bem como os 

respectivos holerites, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007556-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1007556-55.2020.8.11.0001 EXEQUENTE: RUTE DE LAET E SOARES 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para apresentar comprovante de endereço, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018482-32.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILEIMANN DE SOUSA CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018482-32.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SILEIMANN DE SOUSA 

CAMPOS JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A 

parte autora expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É 

cediço que a audiência de conciliação é ato processual estabelecido por 

força de lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da 

contestação, razão pela qual só pode ser dispensada em hipóteses 

excepcionais e justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. 

Ante o exposto, indefere-se o pedido de dispensa da audiência. 

Aguarde-se em secretaria até a realização da audiência de conciliação. 

Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018469-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO PEREIRA PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018469-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ PAULO PEREIRA 

PECANHA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para apresentar documento pessoal legível, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018453-79.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARESSA NADIR FONSECA DE ARRUDA OAB - MT18630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018453-79.2019.8.11.0001 REQUERENTE: JOAO PAULO MOURA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte 

autora expressa seu desinteresse na audiência de conciliação. É cediço 

que a audiência de conciliação é ato processual estabelecido por força de 

lei (leis 9.099/95 e 12.153/2009) e estabelece o termo da contestação, 

razão pela qual só pode ser dispensada em hipóteses excepcionais e 

justificadamente, o que não se visualiza no presente feito. Ante o exposto, 

indefere-se o pedido de dispensa da audiência. Aguarde-se em secretaria 

até a realização da audiência de conciliação. Após, conclusos. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-43.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL FRAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 
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1000685-43.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ABEL FRAGA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para apresentar as fichas financeiras do período correspondente 

ao pedido, no prazo de 15 (quinze). Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002138-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FIGUEIREDO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 26006464. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002570-92.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA SIQUEIRA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 09:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem a fim de 

revogar o despacho do id. 24762257. Verifica-se que no teor da petição 

inicial, no que se refere aos pedidos, não há solicitação do pedido de 

tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se 

o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028181-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICLEIA CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:40 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc.Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se.Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018745-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBERIA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018745-46.2016.8.11.0041 AUTOR(A): SBERIA OLIVEIRA DA SILVA 

REU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. Considerando 

que não foi recolhido o preparo, intime-se a parte autora para que o faça, 

para fim de que seja recebido o presente recurso, sob pena deserção, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002796-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002796-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DANIEL GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para apresentar Carteira Nacional de 

Habilitação e o comprovante de pagamento do conserto da moto, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013984-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO KENJI MOGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA MACIEL COSTA SALES OAB - MT27360/O (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014844-36.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106873/3/2020 Página 703 de 716



Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIANE DA SILVA LOPES OAB - MT0022307A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014844-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO 

CASTRILLON REQUERIDO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, proposta por 

Carlos Eduardo Castrillon em desfavor do Município de Cuiabá. 

Compulsando os autos, constata-se a incompetência deste Juizado para 

processar e julgar este feito, uma vez que a pretensão da parte autora 

supera a alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme a emenda à 

inicial do id. 19759197. Com efeito, o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 

estabelece que: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos.” (grifei) Considerando que se 

evidencia, aparentemente, hipótese de erro material, determino a 

devolução dos autos ao juízo fazendário de origem facultando-lhe, caso 

vislumbre de modo diverso, a restituição a este juizado para aparelhar o 

cabível conflito de competência. Ante o exposto, restitua-se ao juízo da 4ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública para as providências que 

entender pertinentes. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003482-55.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BELOTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT11866-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:00 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Citem-se as pessoas 

jurídicas de direito público demandadas com as advertências legais, 

especialmente para apresentarem a documentação de que disponham 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001725-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003046-96.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARA ALEXANDRA OLIVEIRA MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 14:50 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação e cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002732-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARENA AUTOMOVEIS LTDA. - ME (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUALTON REUTER DE MIRANDA OAB - 545.364.051-00 

(REPRESENTANTE)

CAMILA ZANDAVALLI DE MIRANDA OAB - 041.344.971-83 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: Impulsiono o presente feito, com a finalidade de INTIMAR 

A(S) PARTE(S) RECORRIDA(S) para, querendo, apresentar(em) 

CONTRARRAZÕES ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cuiabá, 2 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033443-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO COELHO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FERNANDES LIMA OAB - MT0013721A (ADVOGADO(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REU)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva.Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004481-08.2020.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZA FELIX DA SILVA ZUCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT27452/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 Hora: 10:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010674-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 15:20 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela 

de urgência. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, 

com as advertências legais, especialmente para apresentar a 

documentação de que disponha para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007192-83.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO BENTO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES OAB - MT13870-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/04/2020 Hora: 14:30 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela 

provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004045-83.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

YARA MOTA CARVALHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 14:10 , Local: CEJUSC DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de 

Souza, n. 275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de 

Infantaria Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: “(...) Vistos, etc. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010106-23.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR OAB - MT8173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO VERDE (REU)

 

PROCESSO n. 1010106-23.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:ADEMAR 

ARAUJO ANDRADE JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADEMAR 

ARAUJO ANDRADE JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CAMPO 

VERDE e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CUIABÁ - J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 

275, Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033816-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALEXANDRINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1033816-83.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARINA ALEXANDRINA 

GONCALVES DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte autora para cumprir o 

determinado no id. 23473335, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 0502039-05.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO PEDRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0502039-05.2015.8.11.0001 REQUERENTE: CESARIO PEDRO PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar relatório médico atualizado 

e 03 (três) orçamentos do procedimento pleiteado sendo que, o de menor 

valor deve estar com os custos pormenorizados do procedimento, 

devendo discriminar quais são as medicações, taxa do centro cirúrgico, 

materiais, equipamentos e exames e todos os outros gastos porventura 

cobrados, de forma que seja especificado o valor de cada item ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-16.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000109-16.2020.8.11.0001 REQUERENTE: ARLINDO SANTANA DE 

AMORIM REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Aguarde-se em secretaria até a 

realização da audiência de conciliação. Após, conclusos. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0503257-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA COIMBRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL CUIABA (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO SAUDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0503257-68.2015.8.11.0001 REQUERENTE: GLORIA COIMBRA DA SILVA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL CUIABA, SECRETARIA DE ESTADO 

SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para cumprir o determinado no id. 22252505, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, concluso. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-40.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA AGRIPINA BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-O (ADVOGADO(A))

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002416-40.2020.8.11.0001 REQUERENTE: MONICA AGRIPINA BOTELHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Intime-se a parte autora para juntar o 

comprovante de protocolo do pedido administrativo referente ao pedido 

deduzido em juízo e a respectiva decisão negativa da administração 

pública, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo 

por ausência de interesse de agir. Por ora, cancele-se a audiência de 

conciliação designada. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004218-10.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GARCIA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010112-30.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI ANTONIO BALBINOT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010112-30.2020.8.11.0001 POLO ATIVO:LAURI ANTONIO 

BALBINOT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONES EVERSON 

CARDOSO POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CUIABÁ - 

J.E.FAZ. PÚB. - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: RUA TENENTE ALCIDES DUARTE DE SOUZA, 275, 
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Telefone: (65) 3648-6000, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-263 . 2 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1009851-02.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FARIA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006092-30.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCOS ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“ Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, promova a suspensão 

da cobrança de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pagos 

à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição 

de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado 

n.º 1[2], aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 

Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente 

para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, 

querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se.Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva,Juíza de Direito ”. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Citação

Citação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500162-64.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UDNEIA MARIA SIQUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Daniela Bertani OAB - MT14501-O (ADVOGADO(A))

SILVANA BERTANI OAB - MT0007828A (ADVOGADO(A))

DEIVIT JESUS MALAQUIAS OAB - MT19601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Trata-se de pedido de execução de sentença de 

obrigação de pagar quantia certa (ID 7268902), na conformidade da 

planilha apresentada. Transitada em julgado a referida sentença, com 

fundamento no Enunciado n.º 3 da Fazenda Pública de Mato Grosso, 

aprovado no XIV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais, publicado no 

Dje n.º 9572, de 9/7/2015, DETERMINA-SE o prosseguimento da execução 

da sentença no rito do art. 910 do CPC, facultando-se a oposição de 

embargos nos próprios autos. Cite-se a parte executada para, querendo, 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias. Sobrevindo os embargos, 

intime-se a embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação. Após, conclusos. Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de junho 

de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito”. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019791-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVE LUCAS BARBOSA CUBAS OAB - DF44231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019791-02.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS ROBERTO NONATO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora pretende: “Deferimento da tutela 

antecipada “Inaudita Altera Pars”, dispensando-se a audiência de 

justificação prévia, para ordenar que o réu, Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 30 (trinta) dias da intimação desta decisão, proceda, por si 

próprio ou por remessa de material coletado em necropsia a outro Estado 

da Federação, a realização dos exames necessários para definição da 

causa da morte de Gabriel Rezende Nonato, nascido em 29/01/1996, RG 

1896446-0, cujo material para exames foi colhido em 22 de julho de 2017, 

dia de seu falecimento.” Conta o requerente que aos 22 de julho de 2017, 

seu filho Gabriel Rezende Nonato, 21 anos faleceu em casa, enquanto 

dormia, durante a madrugada. Foi atendido pelo SAMU e, constatado o 

óbito, foi chamada a Polícia Judiciária Civil e a Politec – Perícia Oficial e 

Identificação Técnica, a qual procedeu ao exame de necropsia, tendo, 

contudo, resultado inconclusivo sobre a causa da morte em razão da 

necessidade de exames complementares, os quais não foram realizados 

em razão de defeito em equipamentos e falta de insumos. Aponta que a “ 

Certidão de Óbito nº 255599471 (cópia em anexo), lavrada em 23 de julho 

de 2017 pelo Serviço Notarial e Registral Xavier de Matos, de Cuiabá, 

registra, como causa da morte, “CAUSA INDETERMINADA (AGUARDAR 

EXAMES)”. Diz o autor que o filho era considerado forte e saudável, não 

tinha histórico de problemas de saúde, de modo que a família possui 

dificuldade de conviver com o infortúnio sem saber qual é exatamente a 

causa da morte. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, o autor logrou comprovar que 

há registro na certidão de óbito emitida aos 23/07/2017 da causa 

indeterminada do óbito, com a observação “aguardar exames”. O Estado 

de Mato Grosso foi instado a se manifestar acerca do pedido de tutela 

provisória, mas, não respondeu. Desse modo, o requerido perdeu a 

oportunidade de comprovar que o órgão da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública já tenha finalizado o exame de necropsia, após 
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decorrido significativo lapso do óbito. Nessa senda não é possível afastar, 

segundo o que foi colacionado pelo autor, a responsabilidade estatal pela 

demora na finalização do exame. É dever legal do ente público proceder 

dentro dos prazos fixados para a prática de atos administrativos, salvo 

comprovada impossibilidade de fazê-lo, por motivo de força maior ou outro 

que justifique afastar a regra geral. Nenhuma justificativa está delineada 

nos autos, mesmo se tendo facultado a resposta do requerido a fim de 

comprovar os motivos da demora. A mera dificuldade operacional 

decorrente de falta de insumos ou defeitos de equipamentos configura má 

gerência de recursos públicos e, portanto, não serve de motivo 

justificador de inércia, mormente porque é a eficiência o princípio 

constitucional que deve ser observado no serviço estatal. Não é crível que 

a família, às vésperas de se completarem dois anos do óbito ainda 

aguarde complementação de laudo pericial. O art. 5º, LXXVIII, da 

Constituição da República, introduzido pela EC n.º 45/2004, estabelece 

como garantia fundamental o direito à razoável duração do processo, 

tanto judicial quanto administrativo. No Estado de Mato Grosso a Lei 

Estadual n.º 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Estadual fixa, no art. 30, que, regra geral, será de 

30 dias o limite temporal máximo para a prática de atos administrativos 

isolados, se outra não for a determinação legal. Por observância ao 

princípio da eficiência, deve a Administração Pública conferir o devido 

processamento dentro dos prazos que a lei definiu como razoáveis. Ainda 

que haja normatização infralegal própria para a prática de atos específicos 

sua validade está condicionada à conformação com a norma que fixa a 

regra geral. Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória para 

determinar que o requerido proceda a realização de exames 

complementares com o material colhido, no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como promova a prática dos atos subsequentes observando-se os 

ditames da Lei 7.692/02, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), até o limite do R$ 10.000,00 (dez mil reais). Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Notifique-se ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao servidor 

público responsável pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal para 

que determinem, de imediato, no âmbito das respectivas competências, a 

adoção das providências necessárias ao integral cumprimento da 

presente ordem judicial. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-11.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VERONA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000907-11.2019.8.11.0001 REQUERENTE: VERONA COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula a suspensão 

da exigibilidade de crédito tributário no importe de R$ 39.200,00 (trinta e 

nove mil e duzentos reais) que, segundo aponta, impede a emissão de 

certidão negativa de débitos fiscais. Pede a concessão de tutela 

provisória nos seguintes termos: “a) seja concedida liminar suspendendo 

a exigibilidade do crédito tributário constituído nos DAR nº 

999/08431.614-01, determinando à SEFAZ-MT que os exclua da conta 

corrente fiscal da Requerente;” Argumenta, em síntese, que a nota fiscal 

que deu origem ao crédito foi lançada de forma equivocada, conforme 

declaração do emitente ALUVITRAL , de modo que não existe fato gerador 

que justifique a cobrança do tributo. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que 

o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Verifica-se do extrato 

acostado no ID 19549965 que são dois os lançamentos de DAR na conta 

corrente, um relativo a NF 21 emitida por Construtora Aluvitral Ltda – ME e 

outro no relativo a NF 103539 emitido por Cecrisa Revestimentos 

Cerâmicos S/A. Quanto a NF 21 é cediço que a viabilização de ordem 

suspensiva da exigibilidade do crédito tributário depende, nos termos do 

art. 151, II, do CTN, de depósito integral e em dinheiro, na forma do que 

preconiza a Súmula 112 STJ. Desse modo a ordem almejada só se viabiliza 

nessa condição. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de 

urgência facultando reconsideração caso a parte autora opte pelo 

depósito integral em dinheiro em conta judicial vinculada a estes autos o 

qual fica, desde logo, autorizado como condição à eventual pedido de 

revisão da decisão. Dispensa-se a audiência de conciliação, com amparo 

no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite-se o requerido, com as advertências legais, especialmente 

para apresentar a documentação de que dispõe para esclarecimento da 

causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, contestar, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, intimem-se o 

requerente para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Em 

seguida conclusos para a sentença. Intime-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1020391-12.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANA ATHAYDE FIRMIANO BRIANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT11099-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020391-12.2019.8.11.0001. REQUERENTE: TACIANA ATHAYDE 

FIRMIANO BRIANTE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INAUDITA ALTERA PARS” na qual a parte autora pretende: “O deferimento 

da medida de urgência para determinar a SUSPENSÃO da incidência de 

contribuição previdenciária sobre a remuneração do cargo em comissão 

exercido pela REQUERENTE, deixando o REQUERIDO de descontar 

indevidamente tais valores diretamente da folha de pagamento”. Em 

síntese, diz a parte autora que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária em valor maior que o devido, sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. O artigo 3º da 

Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das 

partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da 

documentação acostada depreende-se que os comprovantes financeiros 

apresentam mais de um desconto a título de contribuição previdenciária. O 

Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 

593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a 

Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre 

verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional 

noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo 

STF, não deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária 

sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O 

conjunto probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança 

em desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre adicional de insalubridade, férias pagos à parte 

autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de imposição de 

multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 

1[2] , aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Após, 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Decisão: 

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu 

parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição 
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das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2639193). [2] 

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027627-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZA COSTA CAVALCANTI OAB - MT17960/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1027627-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GIL DE FIGUEIREDO SCAFFA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CUIABA/MT, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua intempestividade. 

Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado da presente 

sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013686-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCO DALIA NETO OAB - MT6275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013686-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BENJAMIM DE SOUZA DIAS REU: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Encaminhe-se à Turma Recursal 

Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044181-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN EURIPEDES DA SILVA OAB - MT24228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1044181-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LUIZ CARLOS DINIZ DE 

OLIVEIRA REU: AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT 

Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE TRANSFERÊNCIA DE 

PONTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO E DE TUTELA DE URGÊNCIA” que 

promove LUIZ CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA, em face do DETRAN/MT, na 

qual pretende a transferência dos pontos da CNH da pessoa de Stephanie 

Haddad Malouf Tabbah para a CNH do autor, bem como as multas 

correspondentes, no período de 14/03/2017 em diante. Pretende: “a) A 

concessão da liminar para que o autor possa transferir a pontuação 

referente as multas citadas acima da CNH da proprietária Sra STEPHANIE 

HADDAD MALOUF CNH nº registro 01771893810 para a CNH do autor, Sr 

LUIZ CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA, nº de registro 01554558901, bem como 

as taxas correspondentes, Já que ele seria o verdadeiro responsável 

pelas infrações praticadas e posteriormente seja confirmado em 

sentença;” Em síntese, diz o requerente que desde 14 de março de 2017 

vem utilizando o veículo CITROEN C4 PALLAS 20 GLA, placa DZF 9610/SP, 

ano 2007/2008, figurando como proprietária a Sra. Stephanie Haddad 

Malouf. Alega também que cometeu infrações de transito elencadas em 

inicial (id. 24577133), e que não obteve êxito em transferir as penalidades 

para sua CNH a tempo, onde pretendia desincumbir a proprietária do 

veículo de eventuais prejuízos. DECIDO. Quanto o pedido de tutela 

provisória, o artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Verifica-se que o autor busca trazer o ônus para si, 

com a transferência da pontuação por multas de transito que foram 

incluídas na CNH da proprietária do veículo, todavia, não seria ela a 

condutora no período das infrações, conforme relatado. Na espécie, 

ressai a probabilidade do direito no que concerne a pretensão de 

transferência da penalidade, haja vista que o autor traz para si a 

responsabilidade em arcar com as multas e com eventuais restrições em 

sua CNH, portanto, assumindo por sua conta os riscos que recairiam 

sobre a proprietária do veículo em questão. Nesse contexto, defiro o 

pedido de tutela provisória para determinar ao requerido DETRAN/MT que, 

no prazo de 15 dias, promova a transferência das pontuações pelas 

multas no prontuário do veículo CITROEN C4 PALLAS 20 GLA, placa DZF 

9610/SP, ano 2007/2008 para o autor LUIZ CARLOS DINIZ DE OLIVEIRA, 

retirando da CNH da proprietária Stephanie Haddad Malouf. Intime-se o 

autor para juntar cópia legível do prontuário do veículo, conforme acostado 

ao id. 24574545. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a pessoa 

jurídica de direito público demandada com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e a 

pessoa física requerida, com as advertências da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021906-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DIAS DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021906-59.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LILIANE DIAS 

DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO 

TUTELA INALDITA ALTERA PARS” na qual a parte autora pretende: “I) 

deferimento, em caráter de urgência, do pedido de LIMINAR formulado 

para que esse r. juízo determine a suspensão da cobrança sobre a 

contribuição previdenciária de parcelas que não podem ser incorporadas 

pelo servidor no momento de sua aposentadoria, no prazo de 24h, sob 
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pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do 

Requerente, sem prejuízo de responsabilização pelo crime de 

desobediência e outros.”. Em síntese, diz a parte autora que está sofrendo 

retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o devido, 

sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal Federal, aos 

11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi 

atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade’”[1] Segundo a decisão proferida pelo STF, não deve incidir 

desconto a título de contribuição previdenciária sobre as verbas não 

incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto probatório 

carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre função gratificada pagos à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[2] , aprovado no 

XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Cite(m)-se o(s) 

requerido(s), com as advertências legais, especialmente para 

apresentar(em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento 

da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 e, querendo, 

contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada contestação, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) 

dias e trazer os holerites e planilha de cálculo atualizada. Após, conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Decisão: O 

Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu 

parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição 

das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os 

Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar 

Mendes. Em seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços 

extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”, vencido 

o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, 

sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro 

C e l s o  d e  M e l l o .  P l e n á r i o ,  1 1 . 1 0 . 2 0 1 8 . 

(http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2639193). [2] 

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010933-68.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANALISES CLINICAS SANTO INACIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA OAB - MT8671-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010933-68.2019.8.11.0001 EXEQUENTE: ANALISES CLINICAS SANTO 

INACIO LTDA EXECUTADO: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação cujo escopo é obter a anulação de auto de 

infração e suspensão da cobrança, contudo aportou documento que 

denota que o débito está inscrito em dívida. A Resolução n° 023/2013/TP 

autorizou a instalação de uma Vara Especializada de Execução Fiscal da 

Comarca de Cuiabá, atribuindo ao referido Juízo, nos termos de seu art. 

2°, a competência para “processar e julgar, exclusivamente, os executivos 

fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os 

incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a 

débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. A instalação da referida 

vara ocorreu aos 12/12/2014, conforme fixado no art. 1° do Provimento n° 

31/2014-CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do mesmo dia. 

Neste sentido, em se tratando de demanda própria a discussão de matéria 

relativa à suspensão de efeitos, desconstituição ou contestação parcial 

de crédito descrito em certidão de dívida ativa e/ou seus efeitos, firmou-se 

a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. A respeito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO CONSTITUTIVA 

DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL PRESCRITO — DÉBITO 

INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das 

ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. 

Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é 

da referida Vara. Conflito julgado improcedente.” (CC 37907/2016, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 

23/09/2016) g.n. Nesse contexto, verificada a incompetência de natureza 

absoluta, matéria cognoscível de ofício (art. 64,§ 1º, CPC), impõe-se sua 

declaração. Ante o exposto, declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo e determino a remessa dos autos à Vara Especializada de 

Execução Fiscal. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000658-60.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BRANDALISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000658-60.2019.8.11.0001 REQUERENTE: CELSO BRANDALISE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, 

etc. Rejeita-se o recurso inominado, por sua intempestividade. 

Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em julgado da presente 

sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022814-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BULZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022814-53.2018.8.11.0041 REQUERENTE: APARECIDA BULZON 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, etc. 

Rejeita-se o recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a 
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secretaria acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo 

decisão a ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1018930-05.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS OAB - MT26387/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018930-05.2019.8.11.0001. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO 

RODRIGUES E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora postula: “a) Seja 

concedida a liminar inaudita altera pars para a concessão de cautela 

especial de arma de fogo eis que é agente penitenciário e infelizmente 

esta categoria de profissionais vêm sendo vítimas de atentados por parte 

de criminosos, e vivem constantemente sob aviso, pois a qualquer 

momento poderão sofrer retaliação tanto dentro do presídio como fora.” 

Diz a parte autora que necessita de cautela especial de arma de fogo, 

tendo em vista a atividade de risco que exerce e a rotina perigosa inerente 

a sua função de agente penitenciário. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz 

que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir 

quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, 

para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Não se identifica a 

probabilidade do direito necessário à concessão da tutela de urgência, 

haja vista que, no procedimento administrativo a que alude o requerido, a 

administração deu parecer desfavorável ao pleito por não possuir 

disponibilidade de arma de fogo para ceder ao autor. Portanto, incide 

vedação ao deferimento da tutela na forma pretendida, haja vista que o 

procedimento excepcional para adquirir arma de fogo implica em 

condicionar a Fazenda Pública realizar liberação de recurso, o que não é 

possível face a necessidade de observância dos limites estabelecidos 

pelos artigos 1º[1] e 2-B da Lei 9494/97[2]. Nesse contexto, não identifico, 

diante da prova colacionada, a presença dos requisitos essenciais à 

concessão da ordem postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela provisória. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o réu, com 

as advertências legais, especialmente para apresentar a documentação 

de que disponha para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Art. 1º Aplica-se à 

tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil 

o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 

de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001). g.n.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001446-74.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANY REGIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001446-74.2019.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIANY REGIS LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Ante a alegação do autor de não ter 

condições de arcar com as custas processuais, sem o prejuízo do seu 

sustento e de sua família, DEFERE-SE os benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do art. 98, do CPC. Encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011935-73.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1011935-73.2019.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE CRISTINA DIAS DA 

SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008537-21.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA PINHEIRO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008537-21.2019.8.11.0001 REQUERENTE: TELMA PINHEIRO FRANCO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004468-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIMARA DA SILVA GOULART OAB - MT22536/O (ADVOGADO(A))

NARANA SOUZA ALVES OAB - MT12640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1004468-20.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MARINA RODRIGUES 

REQUERIDO: CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, CONSELHEIRA INTERINA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SRA. JAQUELINE 
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JACOBSEN MARQUES, MUNICÍPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria 

acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a 

ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008720-89.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008720-89.2019.8.11.0001 REQUERENTE: GILBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, 

etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007822-76.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO LOPEZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007822-76.2019.8.11.0001 REQUERENTE: INACIO LOPEZ DE FREITAS 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007790-71.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DA SILVA VITALINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETELIN SANTIAGO COLETA OAB - MT21563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007790-71.2019.8.11.0001 REQUERENTE: HERMES DA SILVA VITALINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Recebe-se o recurso inominado no efeito 

devolutivo, haja vista sua tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1008318-08.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUCAS DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008318-08.2019.8.11.0001 REQUERENTE: EDER LUCAS DE REZENDE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. Ante a 

alegação do autor de não ter condições de arcar com as custas 

processuais, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, DEFERE-SE 

os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018147-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1018147-58.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARINA RODRIGUES DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o recurso 

inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do 

trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser 

cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035650-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035650-92.2017.8.11.0041 AUTOR(A): KARLA SILVA OLIVEIRA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o recurso inominado, 

por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria acerca do trânsito em 

julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a ser cumprida, 

arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022801-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA REGINA SANTOS XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS OAB - MT0018532A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022801-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ELIZANGELA REGINA SANTOS 

XAVIER REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Rejeita-se o 

recurso inominado, por sua intempestividade. Certifique-se a secretaria 

acerca do trânsito em julgado da presente sentença. Inexistindo decisão a 

ser cumprida, arquiva-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001900-54.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SOARES FLORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO OAB - MT25017/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001900-54.2019.8.11.0001 REQUERENTE: DEBORA SOARES FLORIANO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Contrarrazões já apresentadas. Encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003308-51.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA ORLANDINA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1003308-51.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TERESINHA ORLANDINA 

ALVES DE LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de 

urgência), a qual a parte autora postula realização de cirurgia de 

angioplastia de membro inferior com implante de stent Recoberto Viabahn. 

No id. 11038059 foi determinada a intimação da parte autora para 

esclarecer se o orçamento apresentado se trata do valor total do 

procedimento, ou se ele se refere apenas ao custo do stent Viabahn, 

porém permaneceu inerte. Após, a Defensoria Pública pediu a intimação 

pessoal da requerente, de modo que foi deferido. E como consta na 

certidão de id. 14897391 que informa “a parte Autora não reside mais na 

comarca. Certifico, ainda, que não foi fornecido o novo endereço da Parte 

Autora. ” O feito encontra-se paralisado por descuido da autora, de forma 

que é devida a extinção do processo na forma do art. 485, III do CPC. 

Diante do exposto, caracterizado o abandono da causa, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

III, do CPC. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Decorrido 

o prazo recursal, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002047-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN DA SILVA DOS SANTOS OAB - DF46259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002047-17.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HELIO FARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Conhecimento sob o Rito Sumaríssimo ajuizada por Hélio Faria dos Santos 

contra o Estado do Mato Grosso, qualificados nos autos. A requerente 

postulou pela desistência da ação (id. 27366242). É a síntese. Decido. É 

cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Inexistindo óbice legal, 

HOMOLOGA-SE, por sentença, a desistência da ação, para que produza 

os seus jurídicos efeitos e, em consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

presentes autos, com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1017887-33.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AUGUSTO SILVERIO BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017887-33.2019.8.11.0001 REQUERENTE: RENATO AUGUSTO SILVERIO 

BIANCHI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de 

reclamação proposta em face do Estado de Mato Grosso na qual a parte 

autora postula ordem judicial que determine a suspensão de desconto 

previdenciário sobre o cargo comissionado. Intimada para apresentar 

cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no indeferimento 

do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de agir e que há 

pretensão resistida, a parte autora respondeu que “O requerente, como 

qualquer cidadão brasileiro, tem o direito de escolher, qual será a sua 

iniciativa, frente ao poder judicial ou de forma administrativa...”. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a instituição das condições da ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição a República, nos termos 

da tese de repercussão geral fixada no RE 631240/MG: Ementa: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 
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entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, 

restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, 

considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais 

vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – 

salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta 

do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. 

Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula 

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir 

expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações 

sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo 

em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação 

administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em 

até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as 

provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for 

acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado 

devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do 

contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá 

prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a 

análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do 

início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os 

efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser 

trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

do interesse em agir. (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 

07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se que a 

demonstração de recusa administrativa é essencial para se comprovar o 

interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016044-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIAN PAULA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016044-10.2019.8.11.0041 AUTOR(A): IRIAN PAULA CORREA REU: 

MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei nº 

9.099/95). Fundamento e decido. Trata-se de reclamação na qual a parte 

autora postula ordem judicial que determine a condenação do requerido 

para realizar o pagamento dos créditos trabalhistas ao autor. Intimada para 

apresentar cópia do procedimento administrativo que tenha resultado no 

indeferimento do seu pleito com o escopo de demonstrar o interesse de 

agir e que há pretensão resistida, a parte autora respondeu “em que pese 

as razões de Vossa Excelência para que determinasse que a parte autora 

apresentasse o comprovante de protocolo de pedido administrativo e a 

decisão negativa da administração pública, com a devida vênia, discorda- 

se de tal parte, haja vista ser pacificado a desnecessidade de 

esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação.” E que “a 

ausência do referido documento não pode ser óbice para impedir o pedido 

judicial.” O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a instituição das 

condições da ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição a 

República, nos termos da tese de repercussão geral fixada no RE 

631240/MG: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o 

INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 

o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender 

da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da 
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Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já 

configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a 

dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do 

processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a 

se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

– itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE 

631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). Nessa esteira tem-se 

que a demonstração de recusa administrativa é essencial para se 

comprovar o interesse de agir. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Não há interesse de agir na ação 

cautelar de exibição de documentos, quando a pretensão do interessado 

não sofreu resistência por parte da instituição detentora de tais 

documentos, premissa cuja revisão demanda reexame de matéria de fato, 

incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. Pela aplicação 

dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de 

exibição de documentos, para haver condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência 

à pretensão. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1434954/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). EMENTA RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA COM DANO MORAL – AULAS 

MINISTRADAS – SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO INICIAL 

IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – INEXISTÊNCIA DE 

NEGATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADA – 

CARÊNCIA DE AÇÃO – RECONHECIDO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

RECURSO PREJUDICADO. De análise dos autos, verifica-se que a 

ausência de interesse processual deve ser reconhecida, visto que é nítido 

que não houve qualquer negativa do ente público na realização do 

pagamento das aulas ministradas, fato este inclusive confesso pelo 

autor/recorrente. Assim, reconheço a ausência de interesse processual 

do autor e julgo extinto o feito, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Recurso 

prejudicado.TJMT – Turma Recursal Única - Recurso Inominado nº.: 

1002596-61.2017.8.11.0001 – TN – PJE Origem: JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ - Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI - 

Data do Julgamento: 06/09/2019). Na hipótese dos autos, segundo as 

informações apresentadas, a parte autora não realizou requerimento 

administrativo. Se um simples requerimento feito à administração pode 

viabilizar a correção/suspensão de ato, em tese, ilegal, não há motivo para 

o ajuizamento da ação porque o Judiciário não é, e nem pode ser, 

substituto da Administração Pública se não houver alegação de ilegalidade 

analisada e rejeitada pela própria Administração, sob pena de se incorrer 

no risco de se violar o princípio constitucional da separação de poderes. 

Ademais, incumbe ao Judiciário precipuamente a função de resolver o 

conflito de interesses na perspectiva de controle de legalidade, o qual, no 

caso, sequer se estabeleceu uma vez que o requerido tampouco tem 

conhecimento do inconformismo e da pretensão da parte requerente. 

Portanto, a ausência de regularização da preambular impede que o juízo 

possa aferir a presença das condições da ação. Ante o exposto, 

indefere-se a petição inicial e julga-se extinto o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do art. 485, I e VI, do CPC. Por disposição legal, é 

inaplicável condenação ao pagamento de custas e honorários. 

Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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